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Варто відзначити, що представники Одеської школи права розробляють концепцію правопорядку в межах постнекласичного
напрямку. Професор А.Ф. Крижановський характеризує правопорядок як: «Цілісне інституційне соціально-правове явище, що являє
собою самостійний феномен правової реальності. Автор визначає, що
правовпорядок є загальновизнаним наочним фактом і невід’ємною
частиною існуючого у суспільстві офіційного, публічного й приватного правового життя, яке щоденно проявляється у різноманітних
обставинах життєдіяльності окремих особистостей та спільнот. Науковець зазначає, що правопорядок побутує як специфічна, «видима
і невидима» правова реальність, як феномен, «предметність» якого
утворюється із матеріального та ідеального компонентів. Однак враховуючи різноманіття аспектів і сторін природи правового порядку,
є малоймовірним універсальне, всеохоплююче визначення цього
феномена, яке містило би всі (або хоча б головні) іпостасі буття правового порядку» 23.
Правопорядок, як стверджує професор Ю.М. Оборотов, виступає в якості смислового призначення права, яке досягається забезпеченням стабільності людського буття. Водночас, найчастіше в
системі правових цінностей визначальне місце відводиться волі й
справедливості, тоді як порядок розглядається нижче за рангом у
ієрархії цінностей права, і навіть характеризується як додаткова
цінність 24. На думку Н.Б. Арабаджи, порядок мислиться лише як
один із можливих випадків хаосу, а тому йому притаманні усі риси
хаосу. До ознак постнекласичних теорій правового порядку автор
відносить: 1) дискурсивність; 2) структурність; 3) комунікативність; 4) синергетичність. А до постнекласичних теорій правового
порядку автор відносить ціннісно-нормативну, синергетичну та
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ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРАВОПОРЯДКУ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

6

1.1. Методологія дослідження правопорядку
у сфері національної безпеки

6

1.2. Поняття та сутність правопорядку в юридичній науці

15

РОЗДІЛ 2
ПРАВОПОРЯДОК У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ

37

2.1. Поняття і сутність національної безпеки
у сучасному суспільстві

37

2.2. Концепція забезпечення правопорядку в сфері
національної безпеки: національний та зарубіжний досвід

65

2.3. Типологія правопорядку в сфері національної безпеки

93

РОЗДІЛ 3
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

132

3.1. Поняття та принципи функціонування
державно-правового механізму забезпечення
правопорядку в сфері національної безпеки

132

3.2. Архітектоніка державно-правового механізму
забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки

153

23

Оборотов Ю. Н. Аксионормативные начала правопорядка. Сучасний правопорядок:
національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжнар. наук.-практ. конф.
Одеса, 2008. С. 5-7.
24

22

ВИСНОВКИ

172

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

179

ДОДАТКИ

205
3

О. О. Пучков. Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України

ВСТУП

В умовах складної трансформації українського суспільства одним
із пріоритетних завдань є впорядкування правових відносин задля
забезпечення стійкого і надійного правопорядку у фундаментальних
сферах життя соціуму, особливо в сфері національної безпеки. Нагальність забезпечення правопорядку в цій сфері визначається, перш за
все, сучасними реаліями геостратегічного розташування України,
новими перспективами розвитку міжнародного правопорядку, а також
стрімкими й масштабними змінами в соціально-політичній структурі
країни. Правопорядок у сфері національної безпеки є однією із найважливіших умов функціонування держави та суспільства в цілому,
тому його забезпечення є базовою потребою і важливим завданням
для правоохоронних органів кожної країни як на національному рівні,
так і в межах міжнародної спільноти.
Становлення української державності супроводжується несподіваним посиленням небезпечної військово-політичної нестабільності як
всередині країни, так і за кордоном. Різкі ідеологічні та соціальні зміни
в Україні стали факторами деформації суспільних відносин та аномії.
Флуктуація державно-правового механізму в сфері національної безпеки зумовлює неспроможність правопорядку протидіяти загрозам,
що спричинено як застарілістю методів та форм впливу, так і появою
новітніх видів загроз. Все це вимагає теоретичного осмислення засобів і методів забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки
України з урахуванням стану правопорядку.
В останні роки питання національної безпеки у теоретичних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців набули статусу ключових категорій. Безумовно забезпечення національної безпеки було і
залишається пріоритетним для держави. Це має важливе значення не
лише в контексті загального розвитку держави і суспільства, а й у про-
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порядку»20. У тій чи іншій мірі, в межах некласичного підходу до розуміння правопорядку здійснювали свої дослідження: М.Г. Александров,
К.С. Афанасьєв, О.М. Васильєв, В.І. Гойман-Червонюк, С.Ф. Кечек’ян,
Б.А. Кістяковський, С.Г. Котляревський, Ю.П. Крисюк, Б.Л. Назаров,
В.С. Нерсесянц, Н.В. Панаріна, С.С. Сенчук21.
Постнекласичні теорії зосереджені на синергетичних основах
правового порядку. При такому підході правопорядок – це складна
система, що породжує сама себе та розвивається нелінійно, – в кожний
окремий момент часу, в результаті кожної події порядок творить нові
умови свого ж існування. Як зауважує Н. Б. Арабаджи: «Порядок – це
нестабільний стан, один із різновидів хаотичного, невпорядкованого
буття»22. Саме цей підхід є, на нашу думку, найбільш продуктивним
при вивченні правопорядку в сфері національної безпеки, і він буде
взятий за основу в подальших наукових пошуках.
20
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А.Ф. Крижановський: «Розуміння правопорядку як «встановленого
правом порядку суспільних відносин», звичайно, має під собою підстави, відбиває його «формально-юридичний» чи, скоріше, позитивістський характер. Базова теза нормативістського бачення правового
порядку, яке є основною в рамках його класичної теорії, полягає у тому,
що правопорядок – це результат реалізації правових норм, а тому його
близькість зі законністю є очевидним та логічним фактом. У цьому
розумінні правопорядок постає як результат дії права, що корелюється
правом і є, власне, правовим явищем. Проте цим не вичерпується природа правопорядку, більше того, це тільки видима правникам у такій
іпостасі «надводна частина айсберга» – феномена правопорядку. Тому
вчений пропонує розглядати правопорядок як складову впорядкування соціального життя у цілому (як елемент соціального порядку).
У такому аспекті правопорядок постає вже частиною механізму суспільної самоорганізації, а на наступному рівні — категорією буття
хаосу і порядку в суспільно-правовому житті»18.
У рамках некласичних теорій правопорядок мислиться як феномен,
що має монолітне «ядро», яке вважається його основою, але не обмежується ним. Некласичні теорії правового порядку розширюють методологічні межі вивчення цього явища. Некласика має справу з системами,
що розвиваються самостійно, тобто складними, авторегенеративними
системами. Як зазначає Н.Б. Арабаджи: «За такого підходу правовпорядок вже не може розглядатися крізь вузьку призму норми, відношення чи психіки, на нього нанизуються все нові й нові елементи, відбувається усвідомлення багатогранності цього феномена»19. У рамках
цих теорій ключовою тезою залишається гіпотеза про наявність певної
основи, підґрунтя, центру правового порядку. Це може бути людина,
держава, свобода, суспільні відносини, інститути тощо. Науковець
обґрунтовує, що: «У рамках цих теорій ключовою тезою залишається
гіпотеза про наявність певної основи, підґрунтя, центру правового

цесі формування та розвитку правопорядку, громадського суспільства,
формування особистості індивіда.
Незважаючи на значну кількість наукових робіт, присвячених
питанням правопорядку та національної безпеки, необхідно констатувати, що комплексного вивчення правопорядку у сфері національної безпеки в Україні не було здійснено. Дослідження науковців щодо
питань, присвячених національній безпеці, переважно проводилися в
межах адміністративного права, політологічних та соціологічних наук,
філософії та загальнотеоретичної юриспруденції. Водночас, проблематика правопорядку у сфері національної безпеки ні у вітчизняній,
ні у зарубіжній теоретичній та прикладній юриспруденції не отримала
належної комплексної розробки.
Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали праці
таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як О.М. Андрєєва,
Н.Б. Арабаджи,
О.Г. Білорус,
О.А. Більовський,
І.Я. Богданов,
П.П. Богуцький, С.А. Ватсон (C.A. Watson), А.В. Віссаров, В.М. Воробйов, О.В. Глазов, Г.Н. Даєм (G.N. Diem), В.В. Данілейко, А.В. Дацюк,
О.П. Дзьобань, В.М. Казаков, С.Ф. Кечекьян, В.А. Колокольцев,
І.Ф. Корж, Б.А. Кормич, Г.Ф. Костенко, О.Ю. Кравчук, А.Ф. Крижановський, Ю.П. Крисюк, А.А. Куковский, М.Б. Левицька, В.А. Ліпкан, Д.Г. Лук’яненко, Б.Л. Назаров, В.С. Нерсесянц, Ю.М. Оборотов, Н.М. Оніщенко, Н.В. Панаріна, Є.С. Папригін, Т.С. Подорожна,
Б.Р. Позен (B.R. Posen), Г.Г. Попов, П.М. Рабінович, Є.В. Рябова,
О.П. Сауляк, С.С. Сенчук, В.В. Сергєєв, Г.П. Ситник, О.Л. Хилько,
І.А. Храбан, Р.Я. Шай, О.В. Шмоткін, О.В. Юдін, О.К. Юдін та інших.
Незважаючи на наявність наукових робіт, присвячених вивченню правопорядку та національної безпеки, дослідження правопорядку в сфері
національної безпеки не знайшло цілісного відображення в існуючих
наукових працях загальнотеоретичної спрямованості, що разом із
вкрай складним становищем захищеності України зумовлює необхідність подальшого комплексного дослідження цієї наукової проблеми.

18
Крижановський А. Ф. Сучасний правопорядок: контури теорії. Актуальні проблеми
держави і права : зб. наук. пр. 2009. Вип. 49. С. 251-258.
19
Арабаджи Н. Б. Класичні, некласичні та постнекласичні теорії правового порядку:
критерії співвідношення. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Одеса,
2011. № 62. С. 584–590.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Однією з головних умов проведення наукових досліджень є визначення та використання необхідної методики, яка буде враховувати
специфіку предмета та мети дослідження. Саме від цього залежить,
наскільки результати дослідження будуть істинними, раціональними
та обґрунтованими. Тому варто звернути увагу, що дослідження правопорядку в сфері національної безпеки має свою специфіку, пов’язану з предметом дослідження – правопорядком у сфері національної
безпеки. Очевидно, що з методологічної точки зору таке дослідження,
використовуючи лише юридичні методи у відриві від інших, наприклад, соціологічних, не розкриє в повній мірі сутність правопорядку не
тільки в сфері національної безпеки, а й загалом. Саме використання
принципу методологічного різноманіття дозволить дослідити правопорядок у його варіантному контексті, глибше виявити його природу,
пояснити універсальність даної категорії 1. Більш того, такий підхід
сприяє поступальному розвитку як самої теорії правового порядку, так
і теорії права взагалі. Його завдання – забезпечити більш глибоку і
різнобічну інтерпретацію природи й змісту правопорядку.
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соискание ученой степени д-ра юрид. наук : спец.: 12.00.01 «Теория и история права и
государства ; история правовых учений». Москва, 2003. 17 с.
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і розпоряджень, результатом дотримання, виконання правових норм,
тобто законності. Тобто це фактичний стан правовідносин у певному
суспільстві, який полягає в досягненні рівня впорядкованості суспільного життя різноманітними юридичними засобами, що ґрунтуються
на правовому законі. Правопорядок – це стан, пов’язаний з реалізацією права та законності у певній системі суспільних відносин, інакше
кажучи, – це порядок відносин, що формуються в результаті виконання
вимог даної законності, а тому правопорядок є втіленням у діяльність
організацій та поведінку людей і утворюється в результаті дотримання
законів у процесі реалізації суб’єктивних прав і виконання юридичних
обов’язків17.
Незважаючи на усталеність класичного підходу, він має певні
недоліки у зв’язку з «усіченим» підходом до змісту правопорядку, що ґрунтується на позитивному праві. Як зазначає професор
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менталітету тощо. До того ж, навіть точне і повне здійснення розпоряджень правових норм не гарантує дотримання прав та свобод інших
суб’єктів таких відносин. Наприклад, норми, що обмежують природні
права людини, прийняті в тоталітарних режимах тощо. У зв’язку з цим
досить спірним є твердження Т.Ю. Кирилюк, що «…об’єктивно правопорядок є антиподом сваволі й беззаконня і, як державно-правове
явище, покликаний підтримувати стабільність та рівновагу між інтересами громадянського суспільства і державою, адже саме правопорядок
у поєднанні з законністю є правовим підґрунтям та засобом функціонування державної влади та демократії…»16. Тобто фактичне додержання правових норм, з позицій автора, має уявний знак «+», тоді як
їх порушення буде «-». Але як пояснити ситуацію, коли значна частина
діянь, що були передбаченні у СРСР як злочини, наприклад, гомосексуалізм, дармоїдство, спекуляція тощо, були декриміналізовані.
Виникає риторичне запитання: наскільки швидко може змінюватись
правопорядок?
У зв’язку з цим, дослідження правопорядку в сфері національної
безпеки лише з позицій позитивного права буде явно неповним. Тому
для вирішення подібних питань слід задіяти інші підходи до розуміння
категорії «правопорядок».
Провівши ґрунтовне дослідження сучасного правопорядку, професор А.Ф. Крижановський приходить до висновку: «У сучасній
юриспруденції існують класичні, некласичні та постнекласичні теорії правового порядку. Для класичних теорій правового порядку
характерне його усвідомлення як результату законності». Вказаному
напрямку наукових пошуків присвятили роботи такі видатні учені:
С.С. Алєксєєв, А.В. Вісаров, О.В. Зайчук, М.С. Кельман, В.М. Корельський, О.В. Малько, А.А. Манжула, Н.І. Матузов, Л.О. Морозова,
О.Г. Мурашин, Н.М. Оніщенко, В.Д. Перевалов, П.М. Рабінович,
М.В. Цвік, Р.Я. Шай, Л.С. Явич та інші. Прихильники цього підходу
розглядають взаємозалежність між правопорядком та законністю.
Саме правопорядок є кінцевим результатом реалізації правових вимог

Для вивчення правопорядку в сфері національної безпеки і визначення його сутності необхідним є комплексний підхід, що дозволить
встановити сутнісні особливості досліджуваної сфери та виявити нові
грані сучасного правопорядку, у тому числі в сфері національної безпеки. Методика нашого дослідження буде складатися з чотирьох рівнів
наукової методології: філософських, загальнологічних, загальнонаукових та конкретнонаукових методів. Основним методом на філософському рівні буде діалектичний метод пізнання, який передбачає дослідження правопорядку в сфері національної безпеки в єдності його
протилежних характеристик та в баченні цього явища суспільного
буття як мінливого феномену, що розвивається, внаслідок його внутрішньої структури та взаємозв’язків.
Невід’ємною складовою будь-якого дослідження є використання
загальнологічних методів наукового пізнання, до яких відносяться –
аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія. Зазначені методи будуть використовуватися для пошуку та з’ясування сутності й природи правопорядку в сфері національної безпеки,
визначення оптимальної моделі системи державно-правового механізму забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки.
Наступний рівень складають загальнонаукові методи пізнання –
емпіричні (спостереження, опис, порівняння), які необхідні для
вивчення об’єктивної реальності застосування норм права в сфері
національної безпеки та їх дієвості.
Комплексність дослідження передбачає застосування соціологічних
методів пізнання, а саме: проведення контент-аналізу засобів масової
інформації для оцінки та виявлення відмінностей між позитивним правом та інституціолізованою практикою застосування права суб’єктами
суспільних відносин, власного анкетування та вивчення уже здійснених опитувань громадськими організаціями, центрами соціологічних
досліджень щодо громадської думки про стан захищеності населення
та держави від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Емпіричний етап дослідження уявлень про стан захищеності національних інтересів ґрунтувався на кількісній методології. Зокрема,
методом отримання емпіричної інформації було обрано дистанційне
анонімне анкетування з закритими відповідями. Оскільки поняття
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