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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Однією з найскладніших та найнагальніших проблем 

нашої держави після проголошення її незалежності 1991 року стала розбудова 
ефективної системи забезпечення національних інтересів, національної безпеки 
та кожної з її складових.  

Як випливає із положень Закону України «Про основи національної 
безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-IV, пріоритетами 
національних інтересів України є створення конкурентоспроможної, соціально 
орієнтованої ринкової економіки, збереження та зміцнення науково-
технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку, а також 
розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в 
інтересах України, що, у свою чергу, вимагає забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання як одного із заходів протидії загрозам національним інтересам 
і національній безпеці України. Адміністративно-правовим підвалинам цієї 
діяльності присвячено цю дисертаційну роботу.  

Події в нашій країні та навколо неї після початку Революції гідності з 
новою силою продемонстрували гостроту проблем забезпечення належної 
якості й ефективності нормативно-правової бази, зміцнення організаційного 
фундаменту забезпечення безпеки суб’єктів господарювання та інших 
складових системи забезпечення національної безпеки України, що знайшло 
належне відображення у Стратегії національної безпеки України, затвердженій 
Указом Президента від 26 травня 2015 року № 287/2015, а також Концепції 
розвитку сектора безпеки і оборони України, затвердженій Указом Президента 
від 14 березня 2016 року № 92/2016, у вигляді стратегічного завдання 
комплексного вдосконалення законодавства з питань національної безпеки й 
оборони України, унормування структури й складу сектора безпеки й оборони, 
системи управління ним, координації та взаємодії його органів.  

Актуальність роботи зумовлена також значним відставанням теорії 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання 
(далі – АПЗ БСГ) від потреб практики, необхідністю поглиблення наукової 
розробки більшої частини тих питань АПЗ БСГ, які вже ставали предметом 
активних наукових дискусій у вітчизняній юридичній науці та знайшли своє 
відображення у працях вітчизняних і зарубіжних фахівців з теорії права, 
адміністративного права, господарського права, зокрема таких, як: 
К.В. Агаміров, В.Б. Авер’янов, Г.А. Алібаєва, В.В. Андріюк, А.М. Бабенко, 
Р.О. Банк, Д.М. Бахрах, В.Б. Бєлорусов, Н.А. Босхамджієва, Т.С. Волчецька, 
Е.Є. Гензюк, О.М. Громова, А.В. Дьомін, О.М. Єщук, С.Ю. Журавльов, 
І.В. Зозуля, Р.В. Ігонін, Ц. Інако, М.С. Кельман, Д.А. Керімов, В.В. Кикавець, 
О.М. Клюєв, А.Н. Козирін, В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, 
О.Г. Комісаров, В.В. Крутов, В.А. Ліпкан, С.М. Максимов, В.П. Малахов, 
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Г.В. Мальцев, О.Ю. Манцуров, Т.Г. Матвєєв, Р.С. Мельник, Н.П. Мишляєв, 
Т.П. Мінка, О.М. Музичук, О.І. Остапенко, А.Й. Присяжнюк, Г. Радбрух, 
В.М. Рєдкоус, О.А. Савостін, А.Г. Сачаво, В.М. Сирих, С.С. Соб’янін, 
О.І. Стахов, Ю.М. Старілов, С.Г. Стеценко, А.В. Сюсюкін, М.М. Тарасов, 
М.Г. Тирських, Ю.О. Тихомиров, П.В. Трощинський, І.Л. Честнов, 
М.Д. Шаргородський, В.І. Франчук, В.А. Юсупов, Х.П. Ярмакі. Праці цих, а 
також деяких інших науковців виступили науково-теоретичним підґрунтям 
дослідження та дозволили лише коротко зупинитися на вже з’ясованих 
питаннях і доведених положеннях й зосередити основну увагу на не вирішених 
ще проблемах. 

Не применшуючи значення наукових розробок вказаних авторів, слід 
зазначити, що, з урахуванням викладеного, потреба у комплексному 
дослідженні проблем АПЗ БСГ залишається невирішеною. Відповідно, 
проведений аналіз стану спеціальних фундаментальних досліджень сектора 
безпеки та оборони країни також засвідчив відсутність розробленої цілісної 
теоретико-методологічної концепції АПЗ БСГ, водночас як потреба у 
відповідному концептуальному інструменті зумовлена безпосередньо 
об’єктивними соціально-економічними змінами, умовами особливого періоду й 
постреволюційним станом українського суспільства. 

Наведене у сукупності обумовлює актуальність теми дослідження, його 
теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку науки 
адміністративного права й інтеграційного оновлення адміністративного 
законодавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано згідно із планом науково-дослідної діяльності 
Приватного вищого навчального закладу (ПВНЗ) «Львівський університет 
бізнесу та права» у рамках наукової теми «Актуальні проблеми забезпечення 
національної безпеки в Україні», затвердженої 28 серпня 2014 року. Її 
проблематика безпосередньо випливає з положень абзацу четвертого розділу 2 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, пункту 4.2 Стратегії національної 
безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 
2015 р. № 287/2015, пунктів 4.2 і 4.3 Стратегії кібербезпеки України, 
затвердженої Указом Президента України від 27 січня 2016 р. № 96/2016, 
Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 
2003 р. № 964-IV, Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 
розробці концептуальних засад, методологічних установок та практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання в Україні.  

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких задач:  
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- здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до трактування понять 
«безпека суб’єктів господарювання», «загроза безпеці суб’єктів 
господарювання» та «адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання»; 

- проаналізувати зарубіжний досвід адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання;  

- з’ясувати суть механізму адміністративно-правового забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання в Україні та зміст принципів 
адміністративно-правового регулювання безпеки суб’єктів господарювання в 
Україні; 

- охарактеризувати систему суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні та розкрити зміст їх 
адміністративно-правового статусу; 

- окреслити роль і місце органів державної влади та суб’єктів 
недержавної правоохоронної діяльності в механізмі адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання;  

- охарактеризувати форми та методи адміністративно-правового 
регулювання забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні в 
Україні; 

- визначити суть, принципи та шляхи вдосконалення взаємодії 
правоохоронних органів з недержавними суб’єктами охоронної й розшукової 
діяльності щодо забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні; 

- охарактеризувати стан прогнозування адміністративно-правових загроз 
безпеці суб’єктів господарювання та розробити пропозиції щодо підвищення 
його наукового рівня; 

- розробити пропозиції щодо правової регламентації детективної 
(розшукової) діяльності, створення й діяльності служб безпеки недержавних 
суб’єктів господарювання;  

- розробити пропозиції щодо уточнення змісту завдань й обсягів 
повноважень суб’єктів адміністративно-правового регулювання безпеки 
суб’єктів господарювання в Україні, а також критерії, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження охоронної діяльності та визначається 
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 
Міністерством внутрішніх справ;  

- сформулювати конкретні пропозиції до законодавства щодо 
удосконалення адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання.   

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання в Україні. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрано з урахуванням його 
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мети, завдань, об’єкта й предмета. Діалектичний метод, який було 
використано на всіх етапах дисертаційного дослідження (розділи 1-4), націлив 
на аналіз проблем удосконалення адміністративно-правового забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання в розвитку, урахування внутрішньої 
суперечливості явищ і процесів, що мають відношення до АПЗ БСГ, 
взаємозв’язку й взаємообумовленості цих явищ і процесів, еволюції 
концептуальних підходів до їх розуміння. Також на всіх етапах дисертаційного 
дослідження автор спирався на принципи об’єктивності, усебічності розгляду, 
історизму, цінності, системності, системний і комплексний підходи, методи 
абстрагування, аналізу та синтезу, експертних оцінок та історичний метод. 
Останній найбільшою мірою використано з метою вивчення зарубіжного 
досвіду в царині АПЗ БСГ (підрозділи 1.2, 1.3). Із цією ж метою застосовано 
елементи юридичної антропології, соціокультурний підхід та порівняльно-
правовий метод. Порівняльно-правовий метод також застосовано в процесі 
визначення шляхів удосконалення адміністративно-правової основи безпеки 
суб’єктів господарювання в нашій країні (підрозділ 4.3). Соціологічний і 
статистичний методи були залучені до вивчення стану взаємодії 
правоохоронних органів і недержавних суб’єктів охоронної та розшукової 
діяльності у сфері убезпечення суб’єктів господарювання (підрозділ 4.1) та 
з’ясування деяких аспектів державного контролю й нагляду над діяльністю 
державних і недержавних суб’єктів правоохорони (підрозділ 4.3). 
Статистичний метод використано також в аналізі регіонального аспекту 
охоронної діяльності в нашій країні (підрозділ 3.2). Формально-юридичний та 
герменевтичний методи застосовано для тлумачення правових норм, що мають 
відношення до АПЗ БСГ в Україні (підрозділи 4.1 і 4.3). За допомогою логіко-
семантичного методу проаналізовано існуючі та сформульовано нові дефініції 
понять, пов’язаних із предметом дисертаційної роботи (підрозділ 1.1, розділи 
3-4). Діяльнісний підхід та прогностичний метод використано в дослідженні 
місця й ролі органів державної влади в механізмі адміністративно-правового 
забезпечення безпеки господарюючих суб’єктів в Україні в його механізмі 
(підрозділ 3.3), питань взаємодії правоохоронних органів з недержавними 
суб’єктами охоронної й розшукової діяльності у сфері убезпечення суб’єктів 
господарювання (підрозділ 4.1), методологічних проблем прогнозування 
адміністративно-правових загроз безпеці суб’єктів господарювання (підрозділ 
4.2) та адміністративно-правової основи безпеки суб’єктів господарювання в 
Україні (підрозділ 4.3). Ситуаційний підхід був застосований для дослідження 
методів адміністративно-правового регулювання безпеки суб’єктів 
господарювання (підрозділ 3.4) та шляхів удосконалення адміністративно-
правової основи безпеки суб’єктів господарювання в нашій країні (підрозділ 
4.3). На синергетичний підхід дисертант спирався насамперед у процесі аналізу 
проблем зміцнення взаємодії правоохоронних органів і недержавних суб’єктів 
охоронної та розшукової діяльності в Україні (підрозділ 4.1) та розробки 
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проекту Закону України «Про служби безпеки недержавних суб’єктів 
господарювання» (підрозділ 4.3).  

Нормативною основою роботи є Конституція України, інші вітчизняні 
нормативно-правові акти, законодавство деяких інших держав, а також 
Модельний закон про недержавну (приватну) охоронну діяльність і недержавну 
(приватну) розшукову діяльність, прийнятий на двадцять першому пленарному 
засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові 
праці фахівців у галузі філософії, теорії та методології наукового пізнання, 
філософії права, загальної теорії держави і права, адміністративного права, 
інших галузевих правових наук, теорії управління, безпекознавства, теорії 
прогностики. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять дані 
Ліцензійного реєстру на провадження охоронної діяльності та Державної 
служби статистики, а також матеріали проведеного дисертантом вибіркового 
обстеження, яким було охоплено 100 державних суб’єктів правоохоронної 
діяльності й таку ж кількість недержавних, причому кожного із цих суб’єктів 
репрезентував один респондент, який заповнював одну анкету. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 
є першим монографічним дослідженням, в якому комплексно, з використанням 
сучасних методів пізнання, з урахуванням останніх досягнень юридичної науки 
запропоновано концепцію адміністративно-правового забезпечення безпеки 
господарюючих суб’єктів в Україні, яка дозволила сформулювати нові наукові 
підходи щодо його вдосконалення. На підставі проведеного дослідження 
сформульовано концептуальні положення й висновки, зокрема: 

уперше: 
– запропоновано й обґрунтовано парадигму наукового дослідження 

адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, 
вузловими елементами якої є: а) нове трактування адміністративно-правового 
забезпечення, за яким воно являє собою адміністративно-правову основу 
безпеки суб’єктів господарювання та діяльність, спрямовану на формування, 
удосконалення й використання цієї основи з метою створення оптимальних 
умов для того, щоб кожен такий суб’єкт постійно перебував у стійкому стані 
мінімальної вразливості щодо загроз і мав змогу реалізовувати свої цілі; 
б) система принципів наукового дослідження АПЗ БСГ, якими є об’єктивність, 
усебічність розгляду, історизм, принцип цінності, системність; в) поєднання у 
науковому дослідженні АПЗ БСГ комплексного, системного та синергетичного 
підходів, а саме: комплексний підхід до дослідження проблематики 
вдосконалення адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання націлює на застосування методологічних засобів галузей 
науки, дотичних до вказаної проблематики, звернення до накопичених у цих 
галузях наукової інформації та практичного досвіду; системний підхід 
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орієнтує на розгляд адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання як системи, яка характеризується певною стійкістю та 
постійним розвитком і створює можливість редукції комплексної слабко 
структурованої проблеми вдосконалення вказаної системи до серії послідовних 
чітко структурованих завдань; синергетичний підхід у вивченні правових явищ 
і процесів, що мають розглядатися в рамках дослідження АПЗ БСГ, насамперед 
відіграє роль стилю мислення; 

– розроблено концепцію функціонування й вдосконалення механізму АПЗ 
БСГ, у рамках якої запропоновано й обґрунтовано: а) трактування цього 
механізму як системи, яку утворюють юридичні та фізичні особи, завдяки діям 
котрих вона формується, функціонує й вдосконалюється, а також принципи, 
форми та методи адміністративно-правового регулювання безпеки 
господарюючих суб’єктів; б) погляд на зміст адміністративно-правового 
статусу юридичної або фізичної особи – суб’єкта забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання, за яким цей статус є юридичною конструкцією, що 
складається із комплексу прав і обов’язків цієї особи та гарантій їх реалізації, 
визначений на нормативно-правовому рівні задля створення умов для 
виконання нею функцій і завдань забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання, а також юридичної відповідальності, пов’язаної з указаним 
комплексом; в) трактування форм адміністративно-правового регулювання 
безпеки діяльності суб’єктів господарювання, за яким форми визначаються як 
об’єднані спільним порядком застосування сполучення засобів 
адміністративно-правового впливу на безпеку суб’єктів господарювання, що 
мають цільове спрямування на адміністративно-правовий захист та 
використовуються суб’єктами цього впливу в рамках своєї компетенції;  

– запропоновано й обґрунтовано концепцію підвищення наукового рівня 
прогнозування адміністративно-правових загроз безпеці суб’єктів 
господарювання. У рамках цієї концепції: а) аргументовано, що конкретно-
науковими принципами прогнозування адміністративно-правових загроз 
безпеці суб’єктів господарювання є принципи системності, комплексності, 
науковості, етапності, неперервності, рентабельності, економності; 
б) доведено, що стадіями прогнозування адміністративно-правових загроз 
безпеці суб’єктів господарювання є: 1) передпрогнозна орієнтація; 2) збір і 
системний аналіз даних про об’єкт прогнозування та прогнозний фон; 
3) побудова прогнозу; 4) його верифікація; 5) коректування прогнозу; 
6) оформлення результатів прогнозування та їх приймання замовником; 
в) з’ясовано, що основна роль у розробці прогнозів адміністративно-правових 
загроз безпеці суб’єктів господарювання належить методу експертних оцінок; 

удосконалено: 
– дефініції понять «безпека суб’єктів господарювання», «загроза безпеці 

суб’єкта господарювання», «адміністративно-правові загрози безпеці суб’єктів 
господарювання», «адміністративний договір»;  
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– методологічні підходи до визначення адміністративно-правових засад 
застосування переконання та примусу в системі забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання в Україні; 

– класифікацію видів взаємодії правоохоронних органів і недержавних 
суб’єктів охоронної та розшукової діяльності в системі забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання в Україні, визначення принципів її побудови та 
удосконалення;  

– теоретичну характеристику положень законів України «Про охоронну 
діяльність» від 22 березня 2012 року № 4616-VI, «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року 
№ 1835-III, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 
2015 року  № 222-VIII, постанов Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» від 7 липня 
2010 року № 565, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
охоронної діяльності» від 18 листопада 2015 р. № 960, Положення про 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, 
Положення про Раду бізнес-омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 691, а також проекту Закону 
України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3726) 
як таких, що визначають основні засади та способи реалізації державної 
політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в 
Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз 
в усіх сферах життєдіяльності; 

дістало подальшого розвитку: 
– аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-правового забезпечення 

безпеки суб’єктів господарювання;  
– підходи до статистичного аналізу регіонального аспекту охоронної та 

розшукової діяльності в Україні, зокрема підрахунку коефіцієнту кореляції між 
кількістю суб’єктів господарювання в регіоні в розрахунку на одного 
ліцензіата охоронної діяльності та валовим регіональним продуктом на душу 
населення; 

– погляди на місце й роль органів державної влади в механізмі 
адміністративно-правового забезпечення безпеки господарюючих суб’єктів в 
Україні із визначенням особливої ролі Кабінету Міністрів України, більшість 
повноважень якого тією чи іншою мірою стосується функціонування цього 
механізму; 

– теоретичні розробки щодо принципів та методів адміністративно-
правового регулювання безпеки суб’єктів господарювання;  

– обґрунтування необхідності правової регламентації діяльності служб 
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безпеки суб’єктів господарювання та нормативного закріплення вимог до осіб, 
які, не будучи штатними працівниками суб’єкта охоронної діяльності, 
залучаються останнім до здійснення охоронних заходів (у розробленому 
дисертантом проекті Закону України «Про служби безпеки недержавних 
суб’єктів господарювання»).  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
можуть бути використані у:  

– науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку теорії 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання 
(акти впровадження ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» від 
10.12.2015 та Львівського державного університету внутрішніх справ від 
12.05.2016); 

– правотворчості – у процесі підготовки проектів нових і вдосконалення 
чинних нормативно-правових актів стосовно до АПЗ БСГ в Україні; 

– правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 
використання норм чинного адміністративного законодавства в процесі 
убезпечення суб’єктів господарювання (акти впровадження Українського 
союзу промисловців і підприємців України від 23.10.2013, Харківської 
обласної громадської організації «Союз працівників сфери безпеки» від 
31.05.2016 та Української федерації професіоналів безпеки від 01.06.2016);  

 – навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників та 
підручників, під час лекцій та практичних занять із навчальних дисциплін 
«Адміністративне право» (акт упровадження навчально-наукового інституту 
менеджменту безпеки Університету економіки та права «Крок» від 19.11.2013). 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки наукової 
проблеми, якій присвячене дослідження, у цілому, окремих її сторін, одержані 
узагальнення та висновки оприлюднено на таких науково-практичних 
конференціях: «Інформаційне суспільство: нова роль держави, бізнесу та 
громадян» (Сімферополь, 2012), «Развитие гуманитарных наук: проблемы и 
перспективы» (Катовіце, 2012), «Пріоритетні напрями розвитку сучасної 
юридичної науки» (Харків, 2013), «Тенденції та пріоритети реформування 
законодавства України» (Херсон, 2013), «Bezpečnosť, extremizmus, terorizmus 
2013» (Подгайска, 2013), «Діяльність підрозділів кримінальної міліції: 
сучасний стан та перспективи вдосконалення» (Львів, 2013), 
«Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи 
розвитку» (Львів, 2013 ), «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 
розвитку» (Суми, 2013), «Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні 
світогляду працівника ОВС» (Львів, 2013), «Стратегії політики безпеки у ХХІ 
столітті» (Львів, 2013), «Правовые реформы в постсоветских странах: 
достижения и проблемы» (Кишинів, 2014), «Юридическая наука и практика в 
условиях современных трансформационных процессов» (Сімферополь, 2014), 
«Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах» (Львів, 2014), 
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«Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» 
(Запоріжжя, 2014), «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою 
держави» (Київ, 2015), «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та 
національного законодавства» (Харків, 2015), «Сучасний вимір держави і 
права» (Львів, 2015 ), «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні 
проблеми та вимоги сьогодення» (Запоріжжя, 2015), «Проблеми правової 
реформи та розбудови громадянського суспільства» (Дніпропетровськ, 2015), 
«Сучасні наукові дослідження» (Чернівці, 2015), «Проблеми застосування 
інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та 
навчальному процесі» (Львів, 2015), «Сучасні наукові дослідження 
представників юридичної науки – прогрес законодавства України 
майбутнього» (Дніпропетровськ, 2015), «Право, суспільство і держава: форми 
взаємодії» (Київ, 2016), «Теоретичні та практичні проблеми правового 
регулювання суспільних відносин» (Харків, 2016), «Наука та інновації» 
(Чернівці, 2016). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 
монографії, тридцяти чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України, з яких п’ять статей – у наукових виданнях інших держав, а 
також у двадцяти п’яти тезах доповідей і повідомлень на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 
умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, які охоплюють тринадцять 
підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Загальний обсяг дисертації становить 432 сторінки, з яких 351 сторінка 
основного тексту. Список використаних джерел складається із 430-и 
найменувань і займає 58 сторінок, додатки подано на 23-х сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; висвітлено зв’язок 
роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено об’єкт і предмет 
дослідження; сформульовано його мету й задачі; розкрито наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів роботи; подано відомості про 
апробацію результатів та публікації за темою дисертації. 

Розділ 1 «Сутність адміністративно-правового забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання та зарубіжний досвід його створення й 
функціонування» складається із трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Безпека суб’єктів господарювання як об’єкт 
адміністративно-правового забезпечення» з’ясовано зміст понять «суб’єкт 
господарювання», «безпека», «безпека суб’єкта господарювання», «загроза 
безпеці суб’єкта господарювання», висвітлено питання класифікації загроз 
безпеці суб’єктів господарювання, розкрито сутність адміністративно-
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правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання. 
У підрозділі аргументовано, що серед основних існуючих концептуальних 

підходів до трактування безпеки суб’єктів господарювання, а саме статичного 
(безпека як стан), процесного (безпека як процес) та інтегрального (безпека як 
стан і процес), найбільший інтерес, з погляду реалізації мети нашого 
дослідження, становить останній. Виходячи з нього, суть безпеки суб’єктів 
господарювання окреслено як стійкий стан їх (суб’єктів) мінімальної вразливості 
щодо загроз та діяльність зі створення й підтримування оптимальних умов для 
реалізації ними своїх цілей. При цьому, як показано в дисертації, під загрозою 
належить розуміти певний розвиток подій, дію або бездіяльність, унаслідок яких 
можливий негативний вплив на суб’єкта господарювання, здатний завдати 
останньому такої шкоди, що оцінюється як істотна.  

З метою отримання опорних точок, необхідних для з’ясування суті АПЗ 
БСГ, здійснено аналіз існуючих підходів до трактування понять правового 
забезпечення та адміністративно-правового забезпечення. З урахуванням 
результатів цього аналізу сформульовано визначення адміністративно-
правового забезпеченням безпеки суб’єктів господарювання. 

У підрозділі 1.2 «Адміністративно-правове забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання в Сполучених Штатах Америки та Західній 
Європи» показано, що досвід АПЗ БСГ переконливо доводить необхідність 
всебічної підтримки розвитку недержавної індустрії безпеки суб’єктів 
господарювання, зміцнення взаємодії між правоохоронними органами та 
недержавними охоронними й розшуковими структурами у сфері БСГ. Велику 
увагу приділено висвітленню досвіду адміністративно-правового регулювання 
недержавної охоронної й розшукової діяльності та адміністративно-правового 
захисту інтелектуальної власності, який накопичено в Сполучених Штатах 
Америки та Західній Європі. 

У підрозділі 1.3 «Досвід Японії та Китайської Народної Республіки у 
сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання» розглядається досвід створення, функціонування та 
вдосконалення АПЗ БСГ у країнах, які, з одного боку, належать до кола 
гігантів світової економіки, а з другого – мають величезні досягнення в 
трансформації командної економіки, причому у КНР це була економіка, 
типологічно подібна до тієї, яку успадкувала пострадянська Україна. 

На АПЗ БСГ в Японії позначилося дуже широке використання в процесі 
державного управління в цій країні права на адміністративний розсуд, що 
зумовлено надто загальним характером багатьох законів цієї країни, і так 
званого адміністративного керівництва, яке можна охарактеризувати як 
засновану насамперед на неформальних стосунках між владою та бізнесом 
сукупність здійснюваних адміністративними органами заходів, котрі, навіть не 
маючи сили юридичного примусу, здатні спонукати певних осіб виконати ті чи 
інші дії в  інтересах державного управління. Японський досвід реалізації права 
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на адміністративний розсуд цінний тим, що дає уявлення про те, яким 
загрозливим для безпеки суб’єктів господарювання є загальний характер 
законів, що мають відношення до її регулювання. Не менш повчальними з 
точки зору вирішення проблеми вдосконалення АПЗ БСГ в нашій країні із 
властивим їй номенклатурним капіталізмом є негативні моменти в державному 
регулюванні підприємництва в Японії, пов’язані з феноменом 
адміністративного керівництва, а також законодавчі кроки, спрямовані на їх 
усунення.  

Серед чинників, які позитивно впливають на стан і розвиток АПЗ БСГ у 
КНР і заслуговують бути врахованими в процесі вдосконалення 
адміністративно-правового захисту безпеки суб’єктів господарювання в 
Україні, насамперед слід виділити те, що: приділяється значна увага питанню 
про принципи адміністративного права й процесу; перед прийняттям майже 
кожного адміністративного закону здійснюється тривале ретельне дослідження 
відповідних положень науки адміністративного права, причому китайські 
вчені-адміністративісти мають змогу брати участь у підготовці законопроекту; 
велика увага приділяється охороні прав інтелектуальної власності, створенню 
сприятливих умов для підвищення грамотності й інформованості населення в 
питаннях захисту цих прав.  

Розділ 2 «Методологічні засади дослідження адміністративно-
правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання» містить три 
підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Принципи наукового дослідження адміністративно-
правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання» доведено, що 
основними принципами дослідження адміністративно-правового забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання є принципи об’єктивності, усебічності 
розгляду, історизму, цінності, системності. При цьому обґрунтовано, що: 
1) присутня в правовій літературі точка зору, за якою принцип об’єктивності 
вимагає вивчення всіх сторін досліджуваного явища та його зв’язків з іншими, 
є неслушною, оскільки насправді ця вимога виступає квінтесенцією принципу 
всебічності розгляду; 2) принцип об’єктивності націлює наукове дослідження 
АПЗ БСГ на адекватне відображення сутності цього забезпечення та умов його 
функціонування; 3) відповідно до принципу всебічності розгляду, 
досліджуючи АПЗ БСГ, крім юридичного аспекту, належить брати до уваги 
щонайменше політичний, економічний, соціально-психологічний, 
управлінський аспекти безпеки суб’єктів господарювання, порівнювати її 
характеристики з тими, що спостерігаються в інших країнах; 4) принцип 
історизму в дослідженні АПЗ БСГ орієнтує на те, що розробка ефективної 
інноваційної моделі цього забезпечення має базуватися на історико-правовому 
аналізі, а також передбачає побудову прогнозів у сфері АПЗ БСГ; 
5) реалізуючи принцип цінності в дослідженні АПЗ БСГ, належить зважати на 
небезпеку проявів юридичного романтизму та юридичного нігілізму, 
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ураховувати, що особливо сприятливі умови для таких проявів складаються в 
недержавному секторі безпеки та його відносинах із правоохоронними 
органами; 6) діалектичне розуміння принципу системності націлює на те, щоб 
аналізувати АПЗ БСГ з точки зору протиставлення рівноважного стану цього 
забезпечення його структурним змінам.  

У підрозділі 2.2 «Комплексний і системний підходи до дослідження 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання» 
одержано два блоки наукових результатів. Найважливішими з-поміж 
положень, що утворюють один із цих блоків, є такі: 

– нерозривність методу й предметного змісту науки не є підставою 
відмовлятися від використання в юридичній науці методологічного 
інструментарію інших наук; 

– точка зору, за якою комплексний підхід до наукового дослідження 
обов’язково має полягати в сумісному вивченні представниками різних наук 
одного й того ж об’єкта, є надуманою. Насправді ж цей підхід може 
виражатися й у використанні представниками однієї галузі науки 
методологічних засобів усіх тих галузей останньої, які дотичні до даної 
проблематики, а також накопичених у цих галузях наукової інформації та 
практичного досвіду;   

– відповідно до попереднього положення комплексна наукова розробка 
проблематики АПЗ БСГ має здійснюватися у межах адміністративно-правових 
досліджень;  

– генетично пов’язані з комплексним підходом очікування, що ключ до 
вирішення вкрай актуальної проблеми оновлення методології правових 
досліджень, у тому числі й дослідження АПЗ БСГ, можна знайти поза 
юриспруденцією, зокрема, у таких філософських напрямах, як герменевтика, 
феноменологія, антропологія, навряд чи є виправданими.  

Вузлові положення іншого блоку наукових результатів, отриманих у 
даному підрозділі, сформульовано з урахуванням тієї обставини, що системний 
підхід дозволяє розв’язувати лише обмежене коло конкретно-наукових 
проблем. Зокрема, роль цього підходу в дослідженні проблематики 
вдосконалення АПЗ БСГ насамперед полягає в уможливленні правильної 
постановки проблем та їх структурування. Разом з тим вона може виходити за 
ці рамки, особливо у випадку наукового аналізу принаймні частини явищ і 
процесів неюридичної природи, пов’язаних із АПЗ БСГ. 

У підрозділі 2.3 «Роль синергетичного, ситуаційного, діяльнісного й 
соціокультурного підходів у дослідженні адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання» аргументовано такі 
положення:  

– роль синергетичного підходу, спрямованого на пізнання 
закономірностей, які лежать в основі самоорганізації систем, та на комплексне 
дослідження процесів виникнення в них нових властивостей, у дослідженнях 
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АПЗ БСГ відображається у тому, що: 1) у вивченні правових явищ і процесів, 
що мають розглядатися в рамках цих досліджень, синергетичний підхід 
насамперед відіграє роль стилю мислення; 2) в аналізі решти явищ і процесів, 
які підлягають вивченню в цих рамках, не виключеним є доволі широке 
застосування методологічного інструментарію синергетики, особливо в царині 
розробки прогнозів; 

– оскільки створення АПЗ БСГ в Україні розпочалося й відбувається за умов 
значною мірою хаотичного процесу становлення в ній нової державно-правової 
системи, логічною є постановка питання про використання в дослідженні цього 
забезпечення ситуаційного пізнавального підходу, застосовного і тоді, коли 
система ще не склалась, і тоді, коли система виникла, і тоді, коли вона розпалась, 
тим більше що юридична діяльність має ситуаційну природу;  

– з-поміж двох основних позицій щодо трактування діяльнісного підходу 
специфіці досліджень правових явищ і процесів більше відповідає та, за якою 
діяльність людини завжди предметна й здійснюється відповідно до логіки 
кожного специфічного предмета. Аналіз інших явищ і процесів, які доводиться 
вивчати в процесі дослідження АПЗ БСГ, може потребувати перенесення уваги 
з об’єкта як такого на засоби й методи діяльності; 

– у науковій розробці проблематики АПЗ БСГ соціокультурний підхід до 
правових досліджень, найважливішим елементом якого є реальне виявлення 
можливостей формування все більш ефективних програм правового розвитку, 
посилення впливу в суспільстві більш ефективних форм права, доцільно 
поєднувати з антропологічним методом.  

Розділ 3 «Механізм адміністративно-правового забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання» складається із чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Cутність механізму адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання» наголошено, що основою 
побудови механізму АПЗ БСГ є його інституційна складова, яку утворюють 
юридичні та фізичні особи, котрі беруть участь у формуванні, використанні й 
удосконаленні цього забезпечення. Оскільки ж цю складову характеризує 
феномен неухильного зростання питомої ваги в ній недержавної системи 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, значну увагу в підрозділі 
приділено обговоренню наукових результатів, отриманих представниками 
пострадянської юриспруденції в процесі осмислення указаного феномена.  

Здійснено аналіз характеристик механізмів адміністративно-правового 
забезпечення економічної безпеки та адміністративно-правового забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності як найбільш споріднених з механізмом 
АПЗ БСГ, з урахуванням результатів чого сформульовано дефініцію механізму 
АПЗ БСГ.  

У підрозділі 3.2 «Система суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні» запропоновано 
класифікацію суб’єктів АПЗ БСГ в Україні, сформовано перелік видів суб’єктів 
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недержавної охоронної та розшукової діяльності, що діють у сфері 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, здійснено статистичний 
аналіз регіонального аспекту ліцензованої охоронної діяльності в Україні; 
сформульовано дефініцію адміністративно-правового статусу суб’єктів 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання.  

Обґрунтовано, що з погляду реалізації завдань дисертаційного 
дослідження найбільш прийнятною класифікацією суб’єктів АПЗ БСГ є їх 
розподіл на: державні інституції (Верховна Рада України; Президент України; 
органи виконавчої влади; інші державні органи й організації), недержавні 
інституції (органи місцевого самоврядування; об’єднання громадян; інші 
недержавні інституції), окремих громадян України, іноземних громадян, осіб 
без громадянства. 

Аргументовано, що до суб’єктів недержавної охоронної та розшукової 
діяльності, які діють у сфері забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, 
належать: 1) охоронні підприємства; 2) суб’єкти детективної діяльності; 
3) служби безпеки суб’єктів господарювання; 4) громадські формування з 
охорони громадського порядку й державного кордону; 5) суб’єкти 
господарювання, для яких охоронна діяльність не є основною; 6) підрозділи 
інкасації комерційних банків; 7) юридичні особи, що надають послуги з 
інкасації на основі ліцензій Національного банку України. 

У рамках статистичного аналізу регіонального аспекту ліцензованої 
охоронної діяльності в Україні: обчислено коефіцієнт кореляції між кількістю 
суб’єктів господарювання в регіоні в розрахунку на одного ліцензіата 
охоронної діяльності та валовим регіональним продуктом на душу населення, 
що свідчить про помітний вплив його економічного зростання на підвищення 
ступеня розвиненості охоронної діяльності в регіоні; побудовано варіаційно-
динамічну таблицю, яка відображає розподіл кількості суб’єктів 
господарювання в розрахунку на одного ліцензіата охоронної діяльності в 
регіонах України у 2012-2014 роках, що засвідчує ємність регіональних ринків 
охоронних послуг у нашій країн; встановлено, що у 2014 році 73,8 % річного 
приросту кількості ліцензіатів охоронної діяльності припадало на епіцентр 
подій Революції Гідності – Київ і Київську область, на регіони, які 
безпосередньо межують із окупованою Автономною Республікою Крим й 
областями, на території яких проводиться антитерористична операція, а також 
на ці області. Це є найвищим значенням даного показника у 2012-2014 роках, 
що, скоріше за все, являє собою наслідок підвищення рівня загроз публічній 
безпеці, зокрема й безпеці суб’єктів господарювання; наголошено, що 
упродовж 2012-2014 років динаміка рангів (найвищим є ранг 1) багатьох 
регіонів за показником кількості суб’єктів господарювання в розрахунку на 
одного ліцензіата охоронної діяльності залишалася відносно сталою. Водночас 
відбулися кардинальні зміни рангів Луганської та Донецької областей (з 21 до 2 
рангу та з 15 до 3 рангу відповідно). Це пояснюється різким скороченням 
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кількості суб’єктів господарювання в указаних регіонах у 2014 році.  
Оскільки базову складову адміністративно-правового статусу відображає 

категорія «компетенція», вихідною точкою для сучасних досліджень визнано 
теорію компетенції та здійснено аналіз вузлових положень цієї теорії та їх 
критики. З урахуванням результатів цього аналізу сформульовано нове 
визначення адміністративно-правового статусу суб’єкта забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання. 

У підрозділі 3.3 «Місце й роль органів державної влади в механізмі 
адміністративно-правового забезпечення безпеки господарювання в Україні» 
охарактеризовано участь органів державної влади у формуванні 
адміністративно-правової основи АПЗ БСГ, її використанні та вдосконаленні. 

Розглянуто діяльність комітетів Верховної Ради України щодо реалізації її 
повноважень, які мають відношення до забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання. Розкрито роль Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби 
України, Державної митної служби України, Антимонопольного комітету 
України, Державної регуляторної служби України, Ради бізнес-омбудсмена у 
функціонуванні механізму АПЗ БСГ. 

У підрозділі 3.4 «Принципи, форми й методи адміністративно-правового 
регулювання безпеки суб’єктів господарювання в Україні» сформульовано 
дефініцію й сформовано перелік принципів адміністративно-правового 
регулювання безпеки господарюючих суб’єктів, визначено суть і здійснено 
класифікацію його форм і методів, охарактеризовано місце і роль у ньому 
примусу та переконання.  

Принципи адміністративно-правового регулювання сфери забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання розглянуто як юридичну основу окреслення 
рамок дозволеної та належної поведінки суб’єктів адміністративно-правових 
відносин у цій сфері й поділено на загальні та спеціальні. З-поміж існуючих 
класифікацій форм адміністративно-правового регулювання безпеки суб’єктів 
господарювання виділено: 1) класифікацію, відповідно до якої, 
адміністративно-правове регулювання виражається в спеціальних нормах 
статутних і тематичних законів, указів; в актах типу «положення» і «порядок», 
в яких міститься перелік і послідовність функціонально-операційних дій 
органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян; у «правилах», що 
містять регулятивні й жорстко імперативні норми; 2) поділ на правотворчу та 
правозастосовну форми адміністративно-правового регулювання; 

Здійснено узагальнення існуючих поглядів на систематизацію методів 
адміністративно-правового регулювання та їх класифікацію за п’ятьма 
критеріями: а) за видом норм адміністративного права, які лежать в основі цих 
методів, – на матеріальні та процесуальні; б) залежно від характеру впливу – на 
методи прямого впливу та непрямого; в) за ступенем сталості змісту – на стійкі 
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методи, тобто такі, зміст яких зберігається в тривалому періоді часу без яких-
небудь істотних змін; відносно динамічні, порядок і умови застосування яких 
може змінюватися залежно від змін у зовнішньому середовищі; та оперативні, 
за допомогою яких з максимально можливою швидкістю намагаються 
відреагувати на поточну ситуацію в зовнішньому середовищі; г) за способом 
дії – на методи, які уповноважують; методи, що зобов’язують; заохочувальні; 
заборонні; д) за формою припису – на категоричні (імперативні); доручні; 
рекомендаційні; диспозитивні методи.  

Переконання та примус розглянуто як способи реалізації права. Зроблено 
зауваження, що у рамках забезпечення безпеки суб’єктів господарювання 
недержавними суб’єктами охоронної та розшукової діяльності може 
використовуватися адміністративний примус.  

Розділ 4 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні» складається із 
трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Зміцнення взаємодії правоохоронних органів і 
недержавних суб’єктів охоронної та розшукової діяльності у сфері 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання» охарактеризовано зміст і 
основні види взаємодії правоохоронних органів і недержавних суб’єктів 
правоохоронної діяльності в рамках АПЗ БСГ, її напрями, форми, планування й 
підготовку, принципи; розкрито перешкоди на шляху досягнення ефективності 
взаємодії, про яку йдеться, та основні важелі її зміцнення; сформульовано нову 
дефініцію адміністративного договору, який може відігравати важливу роль у 
використанні більшості цих важелів.   

Зазначено, що погляд, згідно з яким взаємодія між правоохоронними 
органами та суб’єктами недержавної охоронної й розшукової діяльності 
характеризується їх сумісною діяльністю, узгодженою за метою, часом і 
місцем, не враховує існування опосередкованої взаємодії, коли відсутні єдність 
місця й часу взаємодії, а її сторони діють самостійно. Аргументовано, що 
взаємодія правоохоронних органів і суб’єктів недержавної охоронної та 
розшукової діяльності може бути не лише добровільною, а й обов’язковою, 
різновидом якої є послідовна взаємодія, котра виникає тоді, коли дії одного 
суб’єкта зумовлюють певні дії інших суб’єктів. Констатовано існування колізій 
у системі правових норм, покликаних регламентувати взаємодію 
правоохоронних органів та недержавних суб’єктів охоронної діяльності.  

З погляду постановки й вирішення завдань щодо вдосконалення взаємодії 
між державними суб’єктами правоохоронної діяльності (ДСПД) та 
недержавними (НСПД) у сфері АПЗ БСГ встановлено, що:  

– кількість респондентів з-поміж опитаних представників НСПД, які 
вважають ефект від співпраці з ДСПД доволі значним (на рівні понад 30 % 
загальної результативності діяльності НСПД), майже втричі перевищила 
кількість респондентів з-посеред опитаних представників ДСПД, які 
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аналогічним чином (також на рівні понад 30 %) оцінюють внесок у 
результативність діяльності ДСПД, зумовлений взаємодією із НСПД. Значною 
є й розбіжність між оцінками представників ДСПД та НСПД щодо 
безрезультатності взаємодії (12 % та 3 % відповідно); 

– найбільш ефективним напрямом взаємодії ДСПД та НСПД у сфері 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання вважається обмін 
оперативною інформацію;  

– спостерігається істотна розбіжність у ставленні ДСПД і НСПД до 
ефективності такого напряму їх взаємодії, як проведення спільних 
правоохоронних заходів (спільне патрулювання тощо): цей напрям взаємодії 
визнають найбільш ефективним 24 % представників ДСПД та 15 % 
представників НСПД;  

– 33 % опитаних представників ДСПД указали, що структури, у яких вони 
працюють, найчастіше взаємодіють зі службами безпеки суб’єктів 
господарювання;  

– найчастіше НСПД взаємодіють із кримінальною поліцією (про це 
повідомили 64 % опитаних) та поліцією охорони (це засвідчив 31 % опитаних). 
У той же час рівень взаємодії НСПД з патрульною поліцією та спеціальною 
поліцією є вкрай низьким (на факти такої взаємодії вказали 3 % та 2 % 
опитаних відповідно);  

– близько 50 % опитаних представників ДСПД та НСПД визнало, що саме 
працівники середньої ланки відповідно НСПД та ДСПД найменшою мірою 
зацікавлені у взаємодії;  

– аналіз відповідей представників ДСПД на такі важливі питання анкети, 
як частка пропозицій неофіційної взаємодії в загальній кількості пропозицій 
взаємодії з боку НСПД та фактичних епізодів такого формату співпраці в 
загальній кількості випадків співпраці, показав, що близько чверті респондентів 
у своїх відповідях зазначили, що структури, в яких вони працюють, не 
отримували жодних пропозицій неофіційної взаємодії і жодного разу не 
взаємодіяли неофіційно. З іншого боку, результати обробки відповідей 
респондентів, що репрезентували НДСП, на питання, симетричні наведеним 
вище, указують на значну розбіжність між відповідними показниками (22 % 
проти 44 %). Можна припустити, що це зумовлено або наявністю в 
представників НСПД вищого рівня правосвідомості порівняно із 
представниками ДСПД, або тим, що чимала частина керівників недержавних 
суб’єктів правоохоронної діяльності вважає надто ризикованим з погляду 
інтересів справи такий формат взаємодії із ДСПД; 

– 61 % опитаних представників ДСПД вважає основною причиною 
відмови споживачів ліцензійних правоохоронних послуг від співпраці саме з 
НСПД вищу (порівняно із залученням персоналу ДСПД) імовірність 
незаконного використання представниками НСПД конфіденційної інформації 
щодо клієнта, що може стати відомою в процесі надання послуг останньому. З 



 18

іншого боку, примітним є той факт, що 51 % опитаних представників НСПД 
вважає ймовірність незаконного використання саме персоналом ДСПД 
(порівняно з персоналом НСПД) конфіденційної інформації щодо клієнта, що 
може стати відомою в процесі надання послуг останньому, основною 
причиною відмови споживачів ліцензійних правоохоронних послуг від 
співпраці з ДСПД; 

 – основним чинником, що перешкоджає довгостроковій взаємодії з 
ДСПД, 33 % опитаних представників НСПД уважають випадки відмови виїзду 
представників ДСПД з метою відвернення правопорушень щодо об’єктів, 
охорона яких здійснюється НСПД; з іншого боку, лише 20 % опитаних 
респондентів, що репрезентували ДСПД, вбачає в указаному чиннику основну 
перешкоду для довгострокової взаємодії з НСПД.  

 У підрозділі 4.2 «Підвищення наукового рівня прогнозування 
адміністративно-правових загроз безпеці суб’єктів господарювання» 
сформульовано дефініції прогнозування адміністративно-правових загроз 
безпеці господарюючих суб’єктів, його методології, методики, технології, 
техніки, визначено принципи й стадії розробки прогнозів цих загроз, 
охарактеризовано її інструментарій.  

З’ясовано, що: 1) методологія прогнозування адміністративно-правових 
загроз безпеці суб’єктів господарювання – це галузь знань про його принципи, 
логіко-гносеологічні закономірності, методи; технологія такого прогнозування 
– система його етапів та передбачених ними операцій; техніка – засоби 
здійснення останніх; 2) конкретно-науковими принципами прогнозування 
адміністративно-правових загроз безпеці суб’єктів господарювання є принципи 
системності, комплексності, науковості, етапності, неперервності, 
рентабельності, економності; 3) процес прогнозування адміністративно-
правових загроз безпеці суб’єктів господарювання включає: а) передпрогнозну 
орієнтацію; б) збір і системний аналіз даних про об’єкт прогнозування та 
прогнозний фон; в) побудову прогнозу; г) його верифікацію; д) корегування 
прогнозу; е) оформлення результатів прогнозування та їх приймання 
замовником.  

Основну роль у прогнозуванні адміністративно-правових загроз безпеці 
суб’єктів господарювання віднесено методу експертних оцінок. 

У підрозділі 4.3 «Удосконалення адміністративно-правової основи безпеки 
суб’єктів господарювання в Україні» визначено першочергові завдання із 
вдосконалення нормативної складової АПЗ БСГ та запропоновано шляхи 
вирішення цих завдань.  

Констатовано необхідність розробки й прийняття Закону України «Про 
правові засади державної політики у сфері забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання» та запропоновано його структуру. Указано на деякі недоліки 
проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», 
зокрема на недостатність врегулювання питання використання спеціальних 
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технічних засобів у цій діяльності, показано доцільність законодавчого 
закріплення права учасників громадських формувань з охорони громадського 
порядку й державного кордону на застосування, у разі потреби, травматичної 
зброї під час проведення спільних із поліцейськими або прикордонниками 
правоохоронних заходів; запропоновано проект Закону України «Про служби 
безпеки недержавних суб’єктів господарювання».  

На підставі аналізу співвідношення у вітчизняному законодавстві понять 
«державний контроль» і «державний нагляд» зроблено висновок про 
неправомірність ототожнення державного контролю з державним наглядом. 
При цьому визнано слушність точки зору про доцільність їх розрізнення в 
рамках єдиної контрольно-наглядової функції.  

Значну увагу в підрозділі приділено проблематиці використання 
суб’єктами охоронної діяльності систем GPS-моніторингу. Запропоновано 
внести відповідні зміни в Закон України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII та постанову 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження охоронної діяльності» від 18 листопада 2015 року № 960. 
Наголошено, що системи відстеження рухомих об’єктів, якими обладнано 
оперативний автотранспорт, повинні забезпечувати архівування та зберігання 
інформації про місцезнаходження автотранспорту на маршрутах інкасації або 
перевезення валютних цінностей протягом десяти робочих днів. 

Запропоновано зміст терміна «позаштатний персонал охорони» та 
деталізовано порядок залучення суб’єктом охоронної діяльності такого 
персоналу до охоронних заходів. Обґрунтовано необхідність перегляду 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної 
діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ, 
запропоновано розширення переліку категорій ризику господарюючих 
суб’єктів за рахунок появи в ньому категорії суб’єктів охоронної діяльності з 
підвищеним ступенем ризику. Рекомендовано внести зміни в Положення про 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та в Положення про 
Раду бізнес-омбудсмена, спрямовані на посилення ролі цих органів в 
убезпеченні безпеки суб’єктів господарювання.  

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове 
вирішення наукової проблеми, що полягає у вдосконаленні адміністративно-
правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання. У результаті 
проведеного дослідження вироблено теоретико-методологічні засади, 
пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового 
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забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, сформульовано низку 
спрямованих на досягнення поставленої мети дослідження нових наукових 
положень та висновків, основними з яких є такі.  

1. На основі теоретичного аналізу наукових підходів з’ясовано, що під 
трактуванням безпеки суб’єкта господарювання слід розуміти стійкий стан 
його мінімальної вразливості щодо загроз та діяльність зі створення й 
підтримування оптимальних умов для реалізації ним своїх цілей. Доволі 
поширеним є ототожнення безпеки суб’єктів господарювання з їх економічною 
безпекою. Насправді ж друга є частиною першої. 

Під загрозами безпеці суб’єкта господарювання запропоновано розуміти 
певний розвиток подій, дій або бездіяльності, унаслідок яких можливим стає 
негативний вплив на цей суб’єкт, здатний завдати йому такої шкоди, котра 
оцінюється як істотна. Найважливішими критеріями класифікації загроз 
безпеці суб’єктів господарювання є: природа виникнення; джерело 
виникнення; ступінь тяжкості наслідків; об’єкт посягань; суб’єкти загроз; вид 
збитків; ступінь імовірності виникнення; характер дії; вид шкоди; віддаленість 
у часі; характер відповідальності юридичної або фізичної особи, що несе чи 
реалізовує загрозу.  

Адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів господарювання 
– це її адміністративно-правова основа та діяльність, спрямована на 
формування, удосконалення й використання цієї основи з метою створення 
оптимальних умов для того, щоб кожен такий суб’єкт постійно перебував у 
стійкому стані мінімальної вразливості щодо загроз і мав змогу реалізовувати 
свої цілі. Саме таке визначення дозволяє адекватно відобразити статичний і 
динамічний аспекти адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання.  

2. Проаналізовано зарубіжний досвід адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання. У процесі адміністративно-
правового забезпечення безпеки господарюючих суб’єктів та провадження 
діяльності з його вдосконалення належить зважати на відповідний зарубіжний 
досвід, особливо щодо державної підтримки недержавного сектора безпеки 
суб’єктів господарювання, безпосередньої участі органів державної влади в 
забезпеченні безпеки цих суб’єктів, адміністративно-правового захисту 
інтелектуальної власності, адміністративно-правового регулювання 
недержавної охоронної та розшукової діяльності у сфері забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання, запобігання й протидії загрозам безпеці цих 
суб’єктів з боку урядовців.  

3. З’ясовано суть механізму адміністративно-правового забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання в Україні та зміст принципів 
адміністративно-правового регулювання безпеки суб’єктів господарювання в 
Україні. Обґрунтовано, що механізм адміністративно-правового забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання – це система, утворена юридичними та 
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фізичними особами, завдяки діям яких вона формується, функціонує й 
вдосконалюється, а також принципи, форми та методи адміністративно-
правового регулювання безпеки господарюючих суб’єктів.  

Велике значення для вдосконалення адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні має питання про 
принципи адміністративно-правового регулювання безпеки суб’єктів 
господарювання. Вирішення цього питання ускладнене тією обставиною, що 
протягом тривалого часу, відповідно до традиції, що склалася в радянські часи, 
адміністративне право не мало власних принципів як таких, а базувалося на 
принципах державного управління. У дисертації прийнято точку зору, що 
принципи адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання – це юридична основа окреслення рамок 
дозволеної й належної поведінки суб’єктів адміністративно-правових відносин 
у цій сфері, й запропоновано їх поділ на загальні та спеціальні.  

4. Охарактеризовано систему суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні та розкрито зміст їх 
адміністративно-правового статусу. З’ясовано, що удосконалення 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання є 
комплексною науковою проблемою, дослідження якої має базуватись на 
принципах об’єктивності, усебічності розгляду, історизму, цінності, 
системності. Обов’язковою умовою реалізації цих принципів є використання 
комплексного й системного підходів. Комплексний підхід до дослідження 
проблематики вдосконалення адміністративно-правового забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання націлює на застосування методологічних засобів 
галузей науки, дотичних до вказаної проблематики, звернення до накопичених 
у цих галузях наукової інформації та практичного досвіду. Системний підхід 
орієнтує на розгляд адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання як системи, яка характеризується певною стійкістю та 
постійним розвитком, і створює можливість зведення комплексної слабко 
структурованої проблеми вдосконалення вказаної системи до серії послідовних 
чітко структурованих завдань. 

Зміст адміністративно-правового статусу юридичної або фізичної особи як 
суб’єкта забезпечення безпеки суб’єктів господарювання є юридичною 
конструкцією, що складається із комплексу прав і обов’язків цієї особи та 
гарантій їх реалізації, визначений на нормативно-правовому рівні задля 
створення умов для виконання нею функцій і завдань забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання, а також юридичної відповідальності, пов’язаної з 
указаним комплексом. Цю категорію неправомірно ототожнювати з 
адміністративно-правовим становищем суб’єкта забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання, його правосуб’єктністю або розглядати їх як 
складові одне одного. 

5. Окреслено роль і місце органів державної влади та суб’єктів 
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недержавної правоохоронної діяльності в механізмі адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання. Зроблено висновок, що у 
системі органів державної влади суб’єктами адміністративно-правового 
забезпечення безпеки суб’єктів господарювання виступають Верховна Рада 
України, Президент України, Кабінет Міністрів України. Функціонування 
механізму адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання в Україні забезпечує Кабінет Міністрів України. До суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання 
також належать Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України; Державна фіскальна служба України; 
Антимонопольний комітет України; Державна регуляторна служба України.  

Зарубіжний досвід свідчить, що в убезпеченні суб’єктів господарювання 
провідну роль відіграють суб’єкти недержавної правоохоронної діяльності. В 
Україні до суб’єктів такої діяльності належать: 1) охоронні підприємства; 
2) суб’єкти детективної діяльності; 3) служби безпеки суб’єктів 
господарювання; 4) громадські формування з охорони громадського порядку й 
державного кордону; 5) суб’єкти господарювання, для яких охоронна 
діяльність не є основною; 6) підрозділи інкасації комерційних банків; 
7) юридичні особи, що надають послуги з інкасації на основі ліцензій 
Національного банку України. 

З погляду вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання, зокрема правової регламентації діяльності 
недержавних суб’єктів забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, 
важливе значення має співвідношення державного нагляду та державного 
контролю. Здійснений у дисертації аналіз дав підстави підтримати присутню в 
літературі точку зору, за якою доцільним є розрізнення державного контролю 
та державного нагляду в рамках єдиної контрольно-наглядової функції, яка 
фактично здійснюється всіма органами державної влади в різних формах. 

6. Охарактеризовано форми та методи адміністративно-правового 
регулювання забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні в 
Україні. З’ясовано, що форми адміністративно-правового регулювання безпеки 
господарюючих суб’єктів являють собою об’єднані спільним порядком 
застосування сполучення засобів адміністративно-правового впливу на безпеку 
суб’єктів господарювання, що мають цільове спрямування на адміністративно-
правовий захист та використовуються суб’єктами цього впливу в рамках своєї 
компетенції. Методи адміністративно-правового регулювання безпеки 
суб’єктів господарювання – це правові способи впливу на ті суспільні 
відносини, які складаються у сфері її забезпечення й регулюються 
адміністративним правом. 

У рамках забезпечення безпеки суб’єктів господарювання недержавними 
суб’єктами охоронної та розшукової діяльності може використовуватися 
адміністративний примус.  
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7. Визначено суть, принципи та шляхи вдосконалення взаємодії 
правоохоронних органів з недержавними суб’єктами охоронної й розшукової 
діяльності щодо забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні. 
Обґрунтовано, що надзвичайно важливим з погляду вдосконалення механізму 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання є 
зміцнення, у тому числі шляхом укладання й виконання умов адміністративних 
договорів, взаємодії державних правоохоронних органів і суб’єктів 
недержавної охоронної та розшукової діяльності, насамперед завдяки: 
посиленню державного контролю за дотриманням у процесі взаємодії прав 
людини й громадянина; чіткому законодавчому визначенню компетенції 
державних і недержавних суб’єктів охоронної та розшукової діяльності; 
стимулюванню до взаємодії державних і недержавних суб’єктів охоронної та 
розшукової діяльності у сфері забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, 
зокрема формування психологічної установки на необхідність взаємодії; 
орієнтації на максимально доцільне урізноманітнення взаємодії; раціоналізації 
й оптимізації використання сил і засобів суб’єктів взаємодії; ефективному 
взаємному контролю суб’єктів взаємодії в ході її здійснення; максимальному 
врахуванню кожним суб’єктом взаємодії особливостей інших її суб’єктів; 
підвищенню відповідальності суб’єктів взаємодії за неналежне виконання 
зобов’язань щодо неї; орієнтації на перманентність взаємодії; посиленню уваги 
до координації взаємодії та вдосконалення її організаційних форм; 
максимальному врахуванню особливостей сторін взаємодії органом, який її 
координує; забезпеченню чіткого розподілу обов’язків сторін; зміцненню 
довіри між суб’єктами взаємодії; підвищенню економічності взаємодії та рівня 
технічної оснащеності її суб’єктів; упровадженню системи електронної 
взаємодії інформаційних ресурсів усіх суб’єктів охорони публічного порядку; 
зміцненню співпраці між суб’єктами взаємодії з питань професійної 
підготовки. 

8. Охарактеризовано стан прогнозування адміністративно-правових загроз 
безпеці суб’єктів господарювання та розроблено пропозиції щодо підвищення 
його наукового рівня. Доведено, що прогнозування адміністративно-правових 
загроз безпеці суб’єктів господарювання є напрямом юридичного 
прогнозування, націленим на отримання прогнозів зростання кількості 
адміністративних правопорушень, що загрожують безпеці суб’єктів 
господарювання, та виявлення потенційних негативних наслідків для неї від 
діяльності з адміністративно-правового регулювання. 

У розробці прогнозів адміністративних правопорушень, які є загрозами 
безпеці суб’єктів господарювання, головну роль має відігравати комплекс 
засобів прогнозування, що складається із прийомів екстраполяції тенденцій, 
прогностичних факторних математичних моделей, моделей процесуальних 
теорій мотивації й методу експертних оцінок, якому в цьому комплексі 
належить провідна роль. Такою ж є роль методу експертних оцінок серед 
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інструментів прогнозування, які мають використовуватися з метою виявлення 
потенційних негативних наслідків для безпеки суб’єктів господарювання від 
діяльності з адміністративно-правового регулювання. До кола цих інструментів 
належать: метод порівняльного правознавства, вивчення громадської думки; 
апробація; експеримент; екстраполяція тенденцій; прогностичні факторні 
математичні моделі.  

9. Розроблено пропозиції щодо правової регламентації детективної 
(розшукової) діяльності, створення й діяльності служб безпеки недержавних 
суб’єктів господарювання, вдосконалення взаємодії між органами і 
підрозділами Національної поліції та недержавними суб’єктами охоронної 
діяльності у сфері забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, 
застосування останніми спеціальних засобів індивідуального захисту та 
самооборони; використання систем GPS-моніторингу, залучення до охоронних 
заходів позаштатного персоналу охорони. Запропоновано структуру Закону 
України «Про правові засади державної політики у сфері забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання» та Закону України «Про комерційну таємницю», 
потреба у яких гостро відчувається у нормативній складовій адміністративно-
правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні. 
Наголошено на необхідності прийняття Закону України «Про приватну 
детективну (розшукову) діяльність». Якщо його основою стане законопроект, 
зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2015 року за № 3726, необхідно 
усунути його недоліки, на які вказано в дисертації.  

Потребує якомога скорішого законодавчого врегулювання діяльність 
служб безпеки суб’єктів господарювання, з огляду на що в дисертації 
запропоновано проект Закону України «Про служби безпеки недержавних 
суб’єктів господарювання». Розділи цього проекту є такими: розділ І. Загальні 
положення; розділ ІІ. Правовий статус служби безпеки та її працівників; розділ 
ІІІ. Кадрове забезпечення служб безпеки; розділ ІV. Застосування в діяльності 
служб безпеки заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї та 
використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів, 
транспорту реагування, службових собак; розділ V. Відшкодування шкоди, 
завданої неправомірними діями працівників служб безпеки; розділ VІ. 
Взаємодія служб безпеки з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності; 
розділ VІІ. Контроль за діяльністю служб безпеки й нагляд за її законністю; 
розділ VІІІ. Прикінцеві положення. 

10. Розроблено пропозиції щодо уточнення змісту завдань й обсягів 
повноважень суб’єктів адміністративно-правового регулювання безпеки 
суб’єктів господарювання в Україні, а також критерії, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження охоронної діяльності та визначається 
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 
Міністерством внутрішніх справ. З метою удосконалення адміністративно-
правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання доцільно здійснити 
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законодавче закріплення права учасників громадських формувань із охорони 
громадського порядку й державного кордону на застосування під час 
проведення спільних із поліцейськими або прикордонниками правоохоронних 
заходів, у разі потреби, газових пістолетів і револьверів та патронів до них 
калібру 6, 8 і 9 мм, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а 
також здійснити внесення відповідних змін та доповнень до положень про 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Раду бізнес-
омбудсмена, а також у постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» від 7 липня 
2010 року № 565.  

11. Сформульовано конкретні пропозиції до законодавства щодо 
удосконалення адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів 
господарювання.  

11.1. З метою покращення взаємодії між органами і підрозділами 
Національної поліції та недержавними суб’єктами охоронної діяльності 
запропоновано: 

– частину 1 статті 18 Закону України «Про охоронну діяльність» від 
22 березня 2012 року № 4616-VI викласти в такій редакції: «1. Суб'єкти 
охоронної діяльності та правоохоронні органи можуть – а в установлених у 
чинних нормативно-правових актах України випадках мають – взаємодіяти в 
діяльності, що спрямована на попередження, припинення й розкриття 
кримінальних правопорушень та забезпечення охорони громадського 
порядку»; 

– частину 1 статті 3 Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року № 1835-
III викласти в такій редакції: «Громадські формування з охорони громадського 
порядку й державного кордону створюються на основі принципів законності, 
гласності, добровільності, додержання  прав та свобод людини й громадянина, 
рівноправності членів цих формувань. Вони діють у взаємодії із 
правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, керуючись 
принципами гуманізму, законності, гласності, додержання прав та свобод 
людини й громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, 
рівноправності своїх членів». 

11.2. З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення 
використанням систем GPS-моніторингу пропонується: 

– частину 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII доповнити таким 
пунктом: «31) діяльність з управління системами GPS-моніторингу та/або 
надання послуг GPS-моніторингу»;  
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– доповнити пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» від 
18 листопада 2015 року № 960 підпунктом 11 такого змісту: «У разі відсутності 
власних систем GPS-моніторингу рухомих об’єктів суб’єкти охоронної 
діяльності повинні користуватися послугами GPS-моніторингу виключно тих 
суб’єктів господарювання, які забезпечили закритий для персоналу, що 
здійснює технічне обслуговування відповідних систем GPS-моніторингу (за 
винятком адміністраторів цих систем), а також для інших осіб, крім 
уповноважених представників обслуговуваних суб’єктів охоронної діяльності, 
режим спостереження за рухомими об’єктами останніх. Адміністратори систем 
GPS-моніторингу повинні успішно пройти відповідну атестацію в 
правоохоронних органах, що є обов’язковою умовою для отримання права на 
надання послуг GPS-моніторингу суб’єктам охоронної діяльності. Організація 
та порядок проходження атестації, про яку йдеться, встановлюються чинним 
законодавством»; 

– статтю 12 Закону України «Про охоронну діяльність» від 22 березня 
2012 року № 4616-VI доповнити частиною третьою такого змісту: «Система 
відстеження рухомих об’єктів, якою обладнано автотранспорт суб’єкта 
охоронної діяльності, повинна забезпечувати архівування та зберігання 
інформації щодо місцезнаходження такого транспорту на маршрутах інкасації 
або перевезення валютних цінностей (супроводження інкасаторів клієнта) 
протягом десяти робочих днів. У разі виникнення надзвичайних ситуацій 
(нападів, пограбувань, дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками) 
ця інформація повинна надаватися слідчим органам та уповноваженим 
представникам Національного банку на їх вимогу». 

11.3. З метою врегулювання вимог до осіб, які, не будучи штатними 
працівниками суб’єкта забезпечення безпеки господарюючих суб’єктів, 
залучаються останнім до здійснення охоронних заходів, пропонується: 

– частину першу статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність» від 22 
березня 2012 року № 4616-VI доповнити абзацем: «Позаштатний персонал 
охорони – працівники суб’єкта охоронної діяльності, які можуть залучатися на 
договірній основі для допомоги штатному персоналу охорони такого суб’єкта у 
процесі здійснення статутної діяльності в порядку, визначеному в Ліцензійних 
умовах»;  

– доповнити текст постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» від 
18 листопада 2015 року № 960 пунктом: «Залучення суб’єктом охоронної 
діяльності до охоронних заходів позаштатного персоналу охорони можливе 
лише за письмової згоди органу ліцензування. З метою її отримання суб’єкт 
охоронної діяльності подає до органу ліцензування вичерпний перелік осіб, що 
належать до позаштатного персоналу охорони станом на дату подання заяви 
про отримання ліцензії, за формою, передбаченою додатком 2 до цих 
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Ліцензійних умов. 
До отримання відповідної письмової згоди органу ліцензування залучення 

суб’єктом охоронної діяльності до охоронних заходів позаштатного персоналу 
охорони забороняється. 

У разі часткового погодження з органом ліцензування переліку осіб, що 
належать до позаштатного персоналу охорони, відповідальна посадова особа 
суб’єкта охоронної діяльності зобов’язана внести відповідні зміни в цей 
перелік. Залучати осіб, кандидатури яких не були погоджені з органом 
ліцензування, до здійснення охоронних заходів суб’єктам охоронної діяльності 
забороняється»; 

– додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» доповнити формою, 
призначеною для подання до органу ліцензування списку позаштатного 
персоналу охорони.  
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справ. – Дніпро, 2016. 

Дисертація є комплексним дослідженням теорії та практики 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в 
Україні. У ній з’ясовано суть безпеки суб’єктів господарювання та його 
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адміністративно-правового забезпечення. Охарактеризовано зарубіжний досвід 
в царині адміністративно-правового захисту безпеки господарюючих суб’єктів. 
Розкрито методологічні засади наукового дослідження проблематики 
адміністративно-правового забезпечення безпеки цих суб’єктів.  

Визначено суть та охарактеризовано інституційну складову механізму 
адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання. 
Сформульовано дефініцію й сформовано перелік принципів адміністративно-
правового регулювання безпеки господарюючих суб’єктів, охарактеризовано 
його форми й методи. 

Розкрито суть, основні види, напрями, форми, принципи взаємодії 
правоохоронних органів і недержавних суб’єктів правоохоронної діяльності у 
сфері убезпечення господарюючих суб’єктів, основні важелі її зміцнення. 
З’ясовано суть, принципи й стадії прогнозування адміністративно-правових 
загроз безпеці господарюючих суб’єктів, охарактеризовано його 
інструментарій. Сформульовано першочергові завдання із вдосконалення 
нормативної складової адміністративно-правового забезпечення безпеки 
суб’єктів господарювання та запропоновано шляхи вирішення частини цих 
завдань. 

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, безпека, 
взаємодія, загрози, суб’єкти господарювання, охоронна, розшукова діяльність, 
правоохоронні органи, прогнозування, нормативно-правові акти. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Чистоклетов Л. Г. Административно-правовое обеспечение 
безопасности субъектов хозяйствования в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел. – Днепр, 2015. 

Диссертация представляет собой комплексное исследование теории и 
практики административно-правового обеспечения безопасности субъектов 
хозяйствования в Украине. В ней выяснена сущность безопасности субъектов 
хозяйствования и ее административно-правового обеспечения. Под последним 
предложено понимать административно-правовую основу безопасности 
субъектов хозяйствования и деятельность, направленную на формирование, 
совершенствование и использование этой основы с целью создания 
необходимых условий для того, чтобы каждый такой субъект постоянно 
пребывал в устойчивом состоянии минимальной уязвимости к угрозам и мог 
реализовывать свои цели. Именно такое определение позволяет адекватно 
отобразить статический и динамический аспекты административно-правового 
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обеспечения безопасности субъектов хозяйствования. 
Охарактеризован зарубежный опыт в сфере административно-правовой 

защиты безопасности хозяйствующих субъектов.  
Раскрыты принципы исследования проблематики административно-

правового обеспечения безопасности субъектов хозяйствования, особенности 
использования в таком исследовании комплексного, системного, 
синергетического, ситуационного, деятельностного и социокультурного 
подходов. 

Выяснена сущность и охарактеризована институциональная составляющая 
механизма административно-правового обеспечения безопасности субъектов 
хозяйствования. Под этим механизмом предложено понимать систему, 
которую образуют юридические и физические лица, благодаря действиям 
которых данное обеспечение формируется, совершенствуется и 
функционирует, принципы, формы и методы административно-правового 
регулирования безопасности хозяйствующих субъектов. 

Обосновано, что административно-правовой статус юридического или 
физического лица как субъекта административно-правового обеспечения 
безопасности субъектов хозяйствования представляет собой юридическую 
конструкцию, которую образуют комплекс прав и обязанностей такого лица и 
гарантий их реализации, определенный на нормативно-правовом уровне с 
целью создания условий для выполнения им функций и задач по обеспечению 
безопасности субъектов хозяйствования, а также его юридическая 
ответственность, связанная с указанным комплексом. Сформулирована 
дефиниция и сформирован перечень принципов административно-правового 
регулирования безопасности хозяйствующих субъектов. Охарактеризованы его 
формы и методы. 

Раскрыты суть, основные виды, направления, формы, принципы 
взаимодействия правоохранительных органов и негосударственных субъектов 
правоохранительной деятельности в сфере обеспечения безопасности 
хозяйствующих субъектов, основные проблемы и рычаги его укрепления. 
Сформулирована новая дефиниция административного договора, могущего 
играть важную роль в использовании большинства этих рычагов. 

Раскрыта сущность прогнозирования административно-правовых угроз 
безопасности хозяйствующих субъектов – направления юридического 
прогнозирования, нацеленного на построение прогнозов административных 
правонарушений, угрожающих безопасности субъектов хозяйствования, и 
выявление потенциальных негативных последствий для ее деятельности по 
административно-правовому регулированию. Определены принципы и стадии 
разработки прогнозов этих угроз, охарактеризован ее методический 
инструментарий.  

Предложены пути решения ряда первоочередных задач 
совершенствования административно-правовой основы безопасности 
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субъектов хозяйствования. В частности, разработаны проект Закона Украины 
«О службах безопасности негосударственных субъектов хозяйствования» и 
детальные предложения по внесению изменений в некоторые действующие 
нормативно-правовые акты Украины. 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, безопасность, 
взаимодействие, угрозы, субъекты хозяйствования, охранная, розыскная 
деятельность, правоохранительные органы, прогнозирование, нормативно-
правовые акты.  
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The dissertation is a comprehensive research of the theory and practice of 
administrative-legal support of security of economic entities in Ukraine. It deals with 
the essence of security of economic entities and its administrative-legal support. The 
author has described the foreign experience in the field of administrative-legal 
protection of security of economic entities. She has revealed the methodological 
principles of the scientific research of the problem of administrative-legal provision 
of security of these subjects. 

The essence and the main institutional component of the mechanism of 
administrative-legal provision of security of economic entities have been determined. 
The definition and the list of principles of administrative-legal regulation of security 
of economic entities have been formulated; its forms and methods have been defined. 

The essence, basic types, ways, forms, principles of interaction of law 
enforcement bodies and non-governmental subjects of law enforcement activity in 
the field of securing economic entities, the main levers of its strengthening have been 
revealed. The essence, principles and stages of the prediction of administrative-legal 
threats to the security of economic entities have been ascertained, its instruments 
have been described. The priorities of improving the regulatory component of the 
administrative-legal security of economic entities have been determined and the 
ways of solving a part of these tasks have been offered. 
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