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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОКРЕМИХ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ 
МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 
У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті аналізуються особливості прояву окремих правових засобів – елементів струк-
тури механізму правового регулювання відносин у сфері прикордонної безпеки України. 

Стверджується, що правова норма розглядається як головний складний компонент меха-
нізму правового регулювання відносин у сфері прикордонної безпеки України, оскільки вона 
містить у своєму змісті низку інших допоміжних правових засобів, які виступають елемен-
тами такого механізму, а саме: загальні та конкретні моделі правовідносин у вигляді тео-
ретичних конструкцій; юридичні факти, викладені у гіпотезах норм; суб’єктивні юридичні 
права та суб’єктивні юридичні обов’язки, що втілені у вигляді службових повноважень вій-
ськовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України, тощо. 

Виокремлюються специфічні завдання норми права в механізмі правового регулювання від-
носин у сфері прикордонної безпеки України.

Наголошується на тому, що правова норма завдяки нормативно-правовому акту набуває 
зовнішнього виразу, офіційності та загальної обов’язковості. Отже, нормативно-правові 
акти обслуговують нормативну основу механізму правового регулювання, тому їх функції у 
такому механізмі зводяться до введення у процес правового регулювання відносин у сфері при-
кордонної безпеки України нових більш досконалих норм, забезпечення своєчасної заміни або 
скасування застарілих норм тощо.

Визначається, що нормативно-правові акти, що містять правові норми для регулювання 
відносин сфери прикордонної безпеки України, знаходять своє відображення у специфіці пра-
вового регулювання відносин досліджуваної сфери, яке здійснюється в умовах гібридної війни 
та окупації Росією частини території на сході України.

Зауважується, що специфікою сфери прикордонної безпеки є те, що в ній широко розпо-
всюджуються такі способи правового регулювання, як заборони та зобов’язання та меншою 
мірою – дозволи, що викликано військовим протистоянням на сході України. При цьому в умо-
вах посилення старих та виникнення нових загроз і викликів у цій сфері потреба вдоскона-
лення способів, підходів й інших засобів механізму правового регулювання стає очевидною.

Акцентується увага також на розкритті сутності юридичної заборони та юридичного 
зобов’язання у сфері прикордонної безпеки України з висвітленням низки стандартних фор-
мулювань їх втілення у відомчих нормативно-правових актах.

Ключові слова: механізм правового регулювання, правові засоби, норма права, нормативно-
правові акти, юридичні заборони, юридичні зобов’язання, прикордонна безпека України.

Постановка проблеми. Наукові погляди щодо 
структури механізму правового регулювання 
(далі – МПР) та складових його елементів досить 
суперечливі, що зумовлено не тільки складністю 
зазначеного явища, а й багатоманітністю його 
проявів у різних галузях правового регулювання 
та сферах діяльності військових формувань і пра-
воохоронних органів спеціального призначення.

А в умовах розбудови ефективної системи 
управління державним кордоном, від якої залежать 
безпека держави, розвиток її економіки та акти-
візація людського потенціалу, що прямо сприяє 

транскордонному співробітництву, збільшенню 
доходів державного та місцевих бюджетів, розви-
тку туризму та спрощенню інших форм законного 
руху осіб, послуг і товарів через державний кор-
дон, питання підвищення ефективності правового 
регулювання та елементів структури його меха-
нізму набуває ще більшої актуальності [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика МПР правовідносин і суміжних 
до нього питань посідає провідне місце у пра-
цях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як 
С.С. Алексєєв, С.В. Бобровник, Р.Л. Гальчук, 
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В.М. Горшеньов, Н.В. Заяць, В.П. Казимирчук, 
М.І. Козюбра, Ю.В. Кривицький, О.М. Куракін, 
П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун та інші. 

Однак більшість вищезазначених науковців 
зосереджували увагу здебільшого на загальноте-
оретичних проблемах МПР, залишаючи поза ува-
гою спеціальні сфери життєдіяльності держави та 
суспільства.

Відповідно, більш детального аналізу, а також 
певного переосмислення наявних наукових здо-
бутків потребують проблемні питання правового 
регулювання відносин та його механізму у специ-
фічних сферах державного та суспільного життя, 
зокрема, в нашому дослідженні це сфера прикор-
донної безпеки України.

Метою статті є визначення особливостей про-
яву окремих правових засобів як елементів струк-
тури МПР відносин у сфері прикордонної безпеки 
України.

Досягнення зазначеної мети передбачає вико-
нання таких завдань: 

− окреслення місця, ролі, завдань і значення 
норм права у МПР відносин сфери прикордонної 
безпеки України як одного з головних його компо-
нентів;

− з’ясування місця, ролі та особливостей нор-
мативно-правових актів у МПР відносин сфери 
прикордонної безпеки України;

− виокремлення специфіки прояву допоміж-
них правових засобів (способів правового регу-
лювання), зокрема заборон і зобов’язань у дослі-
джуваній сфері.

Виклад основного матеріалу. Норми права 
виступають нормативною основою МПР у будь-
якій сфері правового регулювання, оскільки вони 
містять бажані теоретичні моделі можливої пове-
дінки учасників майбутніх правовідносин, що 
втілюються у суб’єктивних юридичних правах, а 
як необхідний варіант поведінки – у суб’єктивних 
юридичних обов’язках [2, с. 262]. Правова норма 
у МПР може виступати як засобом, так і результа-
том праворегулятивної діяльності. Завдяки зусил-
лям конкретних суб’єктів права, якими виступа-
ють військовослужбовці та працівники Державної 
прикордонної служби України (далі – Держпри-
кордонслужба України), та інших органів сектору 
безпеки і оборони нашої держави правова норма 
приводиться в дію, реалізується, адже до цього 
вона залишається мертвою теоретичною кон-
струкцією. Тільки реалізована норма стає інстру-
ментом урегулювання конкретних регулятивних, 
охоронних чи захисних правовідносин досліджу-
ваної сфери [3, с. 78–79].

Правова норма розглядається як головний 
складний компонент МПР відносин у сфері при-
кордонної безпеки України завдяки тому, що 
вона містить у своєму змісті низку інших допо-
міжних правових засобів, які виступають як еле-
менти МПР, а саме: загальні та конкретні моделі 
правовідносин у вигляді теоретичних конструк-
цій, сформульованих правотворчим органом; 
юридичні факти, викладені у гіпотезах норм; 
суб’єктивні юридичні права та суб’єктивні юри-
дичні обов’язки, що втілені у вигляді службових 
повноважень військовослужбовців і працівників 
Держприкордонслужби України та інших держав-
них органів; заборони, дозволи, зобов’язання та 
інші способи правового регулювання, які певною 
мірою віддзеркалюють методи правового регулю-
вання та інші інструменти дії права тощо.

Саме норма права об’єднує мету та різнома-
нітні засоби в логічну систему, пов’язує їх в єдину 
субстанцію, що утворює збалансовану схему пра-
вового регулювання [4, с. 87].

Специфічними завданнями норми права в МПР 
відносин сфери прикордонної безпеки України є: 

а) визначення загального кола суб’єктів, на які 
вона поширює свою дію. Правова норма дослі-
джуваної нами сфери насамперед стосується 
окремого родового виду спеціальних суб’єктів 
публічного права, наприклад, начальників відді-
лів прикордонної служби, дільничних інспекто-
рів прикордонної служби, посадових осіб опера-
тивно-розшукових підрозділів тощо;

б) встановлення викладених у гіпотезі право-
вої норми обставин, у яких конкретні суб’єкти 
Держприкордонслужби України мають керува-
тися зазначеним правилом поведінки;

в) розкриття не тільки самого правила пове-
дінки шляхом вказівки на суб’єктивні юридичні 
права та суб’єктивні юридичні обов’язки конкрет-
них учасників правовідносин, а й встановлення 
чітко окреслених примусових заходів. Загальний 
характер їх викладений у санкції правової норми, 
що буде застосована до відповідного учасника в 
разі невиконання або неналежного виконання ним 
своїх суб’єктивних юридичних обов’язків. Це пра-
вило однаковою мірою стосується як загальних 
пересічних суб’єктів правовідносин сфери при-
кордонної безпеки, так і спеціальних суб’єктів, 
наділених державно-владними повноваженнями, 
якими виступають насамперед військовослуж-
бовці та працівники Держприкордонслужби Укра-
їни та інших державних органів сектору безпеки 
і оборони, до яких законом можуть бути перед-
бачені навіть більш суворі заходи державного  
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примусу, ніж до інших суб’єктів [2, с. 262;  
5, ст. 364–367; 6, ст. 172-10–172-18].

У контексті нашого дослідження є потреба 
окремо зупинитися на висвітленні місця та ролі 
нормативно-правових актів у МПР, оскільки вони 
посідають вагоме місце у процедурі правового 
регулювання сфери прикордонної безпеки Укра-
їни. Саме нормативно-правові акти є найваж-
ливішим допоміжним засобом МПР, адже вони 
виступають джерелом і формою правових явищ 
прикордонного простору [3, с. 144].

Відповідно, правова норма завдяки норма-
тивно-правовому акту набуває зовнішнього 
виразу, офіційності та загальної обов’язковості. 
Нормативно-правові акти обслуговують нор-
мативну основу МПР, тому їх функції у такому 
механізмі зводяться до введення у процес право-
вого регулювання відносин сфери прикордонної 
безпеки України нових, більш досконалих норм, 
забезпечення своєчасної заміни або скасування 
тих норм, що вичерпали себе як застарілі та не 
відповідають політиці прикордонної безпеки сьо-
годення [7, с. 438].

Нормативно-правові акти слугують основою 
для всіх інших правових актів: правоінтерпрета-
ційних, правозастосовних тощо [8, с. 551–552].

Нормативно-правові акти, що містять правові 
норми для регулювання відносин сфери прикор-
донної безпеки України, мають свої особливості, 
а саме:

1) вони характеризуються високим ступе-
нем деталізації суб’єктивних юридичних прав і 
суб’єктивних юридичних обов’язків учасників 
правовідносин, що реалізуються у формі службо-
вих повноважень військовослужбовців і праців-
ників Держприкордонслужби України;

2) у багатьох випадках в інтересах національ-
ної безпеки вони мають конфіденційний (закри-
тий) непублічний характер, оскільки містять 
грифи «Таємно», «Цілком таємно» тощо;

3) у багатьох випадках вони є результатом 
спільної (міжнародної) правотворчості суміж-
них держав, оскільки регулюють спільні інтер-
еси таких держав у прикордонному просторі.  
Їх прикладом можуть слугувати спільні інструк-
ції, спільні угоди тощо;

4) вони часто містять посилання на норми та 
принципи міжнародного права, що регулюють 
правовідносини спільного прикордонного про-
стору багатьох держав;

5) норми законів та інших нормативно-право-
вих актів вищих органів державної влади України, 
що стосуються заходів прикордонної політики в 

інтересах прикордонної та національної безпеки 
України, деталізуються та конкретизуються у 
великій кількості відомчих підзаконних актів;

6) вони віддзеркалюють уніфікований харак-
тер правових норм, призначених для регулювання 
різноманітних відносин міжнародного прикор-
донного простору.

Зазначені особливості знаходять своє відобра-
ження у специфіці правового регулювання від-
носин сфери прикордонної безпеки України, яке 
здійснюється в умовах гібридної війни, дії нових 
викликів, загроз і ризиків тощо.

Не менш важливу роль у МПР відносин дослі-
джуваної нами сфери відіграє також такий компо-
нент, як фактори (інструменти) дії права на право-
відносини, що уособлюються у таких допоміжних 
правових засобах, як способи, методи та інші 
інструменти дії права на правовідносини.

Специфікою сфери прикордонної безпеки сьо-
годення є те, що в ній широко розповсюджені такі 
способи правового регулювання, як заборони, 
зобов’язання та дозволи (меншою мірою). В умо-
вах посилення старих та виникнення нових загроз 
і викликів у цій сфері потреба вдосконалення 
таких способів і методів правового регулювання 
стає очевидною.

Для сучасних заборон характерна принципова 
однозначність, імперативна категоричність, неза-
перечність (наприклад, не стріляти у беззбройного 
порушника державного кордону, який не чинить 
опору; не наводити зброю, навіть розряджену, у 
бік іншого військовослужбовця; не розпалювати 
вогнище під час несення служби в прикордон-
ному наряді тощо), висока ступінь забезпече-
ності їх дисциплінарною, адміністративною та 
кримінальною відповідальністю. Важливою осо-
бливістю заборон є також те, що вони органічно 
пов’язані з дозволами та зобов’язаннями і, на 
думку С. С. Алексєєва, «певним чином» віддалені 
від державної влади [9, с. 355–357].

Сутність специфіки юридичної заборони у 
сфері прикордонної безпеки України полягає 
в покладанні на особу категоричного юридич-
ного обов’язку утримуватися від певних дій. Від 
військовослужбовця, працівника Держприкор-
донслужби України чи іншого суб’єкта правова 
норма вимагає пасивної поведінки – утримання 
від визначеної в законі або іншому нормативно-
правовому акті соціально шкідливої для прикор-
донної сфери поведінки під загрозою настання 
юридичної відповідальності, а в екстремальних 
умовах навіть застосування зброї, спеціальних 
засобів тощо. У нормативно-правових актах, осо-
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бливо відомчих, заборони закріплюються за допо-
могою низки таких стандартних формулювань: 
«військовослужбовцю заборонено», «працівник 
не в праві», «особа не має права», «не повинен», 
«не допускається», «категорично забороняється» 
тощо [10, с. 139; 11].

Юридичне зобов’язання у досліджуваній сфері 
полягає у покладанні на суб’єкта юридичного 
обов’язку виконувати певні дії, визнані законо-
давцем чи іншим правотворчим органом сус-
пільно корисними для прикордонного простору 
шляхом закріплення їх у змісті зобов’язуючої пра-
вової норми. Сутність юридичного зобов’язання 
полягає у вимозі від певного суб’єкта, насам-
перед військовослужбовця або працівника Дер-
жприкордонслужби України, активної необхід-
ної поведінки, яка для суб’єкта є обов’язковою, 
оскільки передбачена зобов’язуючою нормою 
та забезпечена державним примусом, характер і 
сутність якого передбачені санкцією такої норми. 
Виконання юридичних зобов’язань не залежить 
від волевиявлення зобов’язаного суб’єкта, напри-
клад, порушника режиму державного кордону, 
оскільки це правове примушення його до певних 
дій, передбачених правовою нормою. Юридичне 
зобов’язання, на переконання С.С. Алексєєва, 
властиве не стільки праву, скільки діяльності 
владних органів держави [9, с. 334–335].

У нормативно-правових актах, особливо відо-
мчих, закріплення юридичних зобов’язань здій-
снюється за допомогою таких формулювань: «вій-
ськовослужбовець зобов’язаний», «на працівника 

покладається обов’язок», «старший прикордон-
ного наряду повинен» тощо [10, с. 139; 11].

Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо 
констатувати, що: 

− правова норма розглядається як головний 
складний компонент МПР відносин у сфері при-
кордонної безпеки України, оскільки вона містить 
у своєму змісті низку інших допоміжних право-
вих засобів (які також виступають як елементи 
МПР). Окрім зазначеного, норми права викону-
ють специфічні завдання в МПР відносин сфери 
прикордонної безпеки України;

− нормативно-правові акти обслуговують 
нормативну основу МПР, тому їх функції у такому 
механізмі зводяться до введення у процес право-
вого регулювання відносин сфери прикордонної 
безпеки нових, більш досконалих норм, забез-
печення своєчасної заміни або скасування заста-
рілих тощо. Особливості нормативно-правових 
актів, які містять правові норми для регулювання 
відносин у сфері прикордонної безпеки України, 
знаходять своє відображення у специфіці пра-
вового регулювання досліджуваної сфери, яке 
здійснюється в умовах гібридної війни, окупації 
частини території України на сході держави, дії 
нових викликів, загроз і ризиків тощо;

− у сфері прикордонної безпеки України 
останніми роками отримали широке розповсю-
дження такі способи правового регулювання, 
як заборони та зобов’язання. При цьому і тим і 
іншим притаманні специфічні ознаки їх прояву у 
досліджуваній сфері.
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Ganba O.B. PECULIARITIES OF THE EXPRESSION OF INDIVIDUAL LEGAL MEANS 
OF THE LEGAL REGULATION RELATIONS IN THE BORDER SECURITY OF UKRAINE

The article analyzes the peculiarities of manifestation of certain legal means – elements of the structure of 
the mechanism of legal regulation of relations in the field of border security of Ukraine.

It is argued that the rule of law is considered as a major component of the mechanism of legal regulation of 
relations in the field of border security of Ukraine, since it contains in its content a number of other ancillary 
legal instruments that act as elements of such mechanism, namely: general and specific models of legal relations 
in the form of theoretical constructs; the legal facts set out in the hypotheses of the rules; subjective legal rights 
and subjective legal obligations embodied in the form of official authority of servicemen and employees of the 
State Border Guard Service of Ukraine etc.

The specific tasks of the rule of law in the mechanism of legal regulation of relations in the field of border 
security of Ukraine are distinguished.

It is emphasized that due to the normative act, the legal norm acquires external expression, formality and 
general obligation. Therefore, legal acts serve the normative basis of the mechanism of legal regulation, so 
their functions in such mechanism are reduced to introducing into the process of legal regulation of relations 
in the field of border security of Ukraine more improved norms, ensuring timely replacement or abolition of 
obsolete norms, etc.

It is determined that normative acts containing legal norms for regulating the relations of the border 
security sphere of Ukraine are reflected in the specifics of the legal regulation of the relations of the studied 
sphere, which is carried out in the conditions of hybrid war and occupation by Russia of part of the territory 
in eastern Ukraine.

It is noted that the specificity of the border security area is that it is widely used in such legal regulation as 
bans and obligations and, to a lesser extent, in permits caused by military confrontation in eastern Ukraine. 
At the same time, in the face of increasing old and new threats and challenges in this area, the need to improve 
the methods, approaches and other means of the regulatory mechanism becomes apparent.

Emphasis is also placed on the disclosure of the essence of legal prohibition and legal obligations in the 
field of border security of Ukraine, with coverage of a number of standard formulations of their implementation 
in the departmental legal acts.

Key words: mechanism of legal regulation, legal means, norm of law, normative legal acts, legal prohibitions, 
legal obligations, border security of Ukraine.


