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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АТО – антитерористична операція
ГПК України – Господарський процесуальний кодекс 

України
ЄС – Європейський Союз
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗС України – Збройні Сили України
КАС України – Кодекс адміністративного судочинства 

України
КЗпП України – Кодекс законів про працю України
КК України – Кримінальний кодекс України
КМ України – Кабінет Міністрів України
КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс 

України
КУпАП – Кодекс України про адміністративні 

право порушення
МВС України – Міністерство внутрішніх справ України
НАТО – Організація Північноатлантичного дого-

вору
ОБГ – особа без громадянства
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ООС – операція Об’єднаних сил
СБ України – Служба безпеки України
Центральний 
орган виконавчої 
влади, що реа-
лізує державну 
політику у сфері 
міграції

– Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері мігра-
ції (імміграції та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній (незаконній) мігра-
ції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 
біжен ців та інших визначених законодавст-
вом категорій мігрантів

ЦК України – Цивільний кодекс України
ЦПК України – Цивільно-процесуальний кодекс України
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ВСТУП

Забезпечення розвитку України, реалізація курсу євроін-
теграції та й саме існування нашої держави в період сучасних 
загроз потребує акти візації кардинальних реформаційних 
процесів, насамперед у сфері органі зації та діяльності націо-
нального сектору безпеки і оборони. Головною метою рефор-
мування правоохоронної системи та спецслужб України є 
коригування їх зав дань і функцій, запровадження нових прин-
ципів їх діяльності та критеріїв оцінки роботи для належно-
го забезпечення правопорядку в державі, підвищення рівня 
захис ту прав і свобод громадян від протиправних посягань. 

У роботі Служби безпеки України важливу роль відіграє її 
адміністративно-юрисдикційна діяльність, що спрямована на 
профілактику, попереджен ня та припинення правопорушень, 
що відносяться до її компетенції, та у процесі якої реалізується 
правовий захист інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Ефективне здійснення зазначеної діяльності зумовлює 
потребу опанування здобувачами освіти питань норма-
тивно-правового регулювання реалізації адміністра тивно-
юрисдикційних повноважень органів СБ України. Особливої 
актуальності вивчення зазначених питань набуває в сучасних 
умовах реформування вітчизняного сектору безпеки і оборо-
ни, удосконалення правової регламентації організації й функ-
ціонування правоохоронних органів у демократичному сус-
пільстві, а також приведення їх діяльності у відповідність до 
міжнародних стандартів.

Зазначений навчальний посібник може стати основою 
не тільки для опанування теоретичних засад та практичних 
аспек тів реалізації адміністративно-юрисдикційних повнова-
жень органів державної безпеки, а також і для подальших нау-
кових пошуків у цій сфері.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СБ УКРАЇНИ

1.1. Поняття та принципи  
адміністративно-юрисдикційної діяльності  

органів СБ України

Починаючи розгляд проблематики правової регламентації 
адміністративно-юрисдикційної діяльності органів СБ України 
заува жимо, що останнім часом у суспільстві відбулись значні 
політичні та економічні зміни, а тому система правоохоронних 
органів потребує реформування та приведення у відповід-
ність до сучасних соціально-економічних і політичних реалій. 
Реформа правоохоронної системи, як наголошується у «Стра-
тегії сталого розвитку «Україна – 2020», є пер шочерговою, а 
мета державної політики в цій сфері полягає в коригу ванні 
завдань та функцій правоохоронних органів, упроваджен-
ні нових засад проходження служби, нових критеріїв оцінки 
роботи правоохо ронців для підвищення рівня захисту прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства й держави від 
протиправних посягань. Відповідно до Стратегії національної 
безпеки і оборони України, затвердженої указом Президента 
України від 14 вересня 2020 року, одним із завдань, спрямо-
ваним на забезпечення системного захисту України від загроз 
національній безпеці, визначено оптимізацію функцій право-
охоронних органів, Служби безпеки України та інших суб’єк-
тів сектору безпеки і оборони. Разом із тим потребує удоско-
налення й чинне законодавство, що регламентує діяльність 
правоохоронних органів, зокрема, адміністративно-юрисдик-
ційну діяльність органів СБ України. 

Для того, щоб визначити сутність, поняття та зміст адмі-
ністративно-юрисдикційної діяльності органів СБ України, 
доцільно зупинитися на дослідженні вихідних теоретико-пра-
вових ознак поняття юрисдикції в цілому й адмі ністративної 
юрисдикції зокрема.
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