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З часу проголошення незалежності в Україні проведена значна робота щодо
розбудови її як демократичної, соціальної, правової держави, головним завданням
якої є забезпечення і захист прав і свобод людини й громадянина. Така спрямованість простежується у регулюванні переважної більшості сфер суспільного й державного життя, але практика свідчить, що не всі вони можуть бути ефективно врегульовані із врахуванням гуманістичних ідеалів. Зокрема, сфера протидії тероризму
потребує, з одного боку, застосування найбільш дієвих заходів з усунення терористичної загрози, а з іншого – максимальне забезпечення прав і свобод людини.
Своєчасність, актуальність та новизна обраної теми дослідження обумовлені
необхідністю проведення відповідних реформ щодо становлення максимально
ефективної антитерористичної діяльності в Україні, усунення прогалин у антитерористичному законодавстві й приведення його до вимог міжнародних норм і стандартів, відсутністю науково обґрунтованого визначення основного категоріального
апарату антитерористичної діяльності тощо.
Органічне поєднання теоретичних і практичних проблем простежується вже в
плані роботи, при цьому слід підкреслити логічну структурованість монографічного
дослідження, полемічність викладу матеріалу, зваженість і обґрунтованість власної
позиції.
В першому розділі монографії піднімається низка теоретичних питань, зокрема,
автор наводить власне бачення проблеми відмежування тероризму від суміжних понять, доводить, що у адміністративному праві доцільно використовувати поняття
тероризму у максимально широкому сенсі, під яким в даному випадку розуміється
терористична діяльність, доходить висновку, що терористична діяльність має таку ж
загальну організаційну структуру як і будь-яка діяльність людини. Заслуговує на
увагу також наведення авторського бачення структури антитерористичної діяльності. Вказані теоретичні напрацювання дозволяють в подальшому дійти висновків
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щодо необхідності удосконалення норм чинного законодавства задля усунення системних проблем.
Незважаючи на дискусійний характер поширення напрацювань соціологів та
психологів стосовно структури діяльності людини на терористичну й антитерористичну діяльність, сама постановка таких проблем і намагання надати власну позицію щодо цього, на нашу думку, вже заслуговує на позитивну оцінку. Разом з тим,
цей розділ, як вбачається, дещо переобтяжений розглядом позицій означених
спеціалістів щодо структури діяльності людини.
У другому розділі автор детально розглядає адміністративно-правові засади антитерористичної діяльності, зокрема, аналізує роль та місце адміністративного права у системі забезпечення антитерористичної діяльності, визначає систему суб’єктів
вказаної діяльності, а також проблеми застосування адміністративно-правових режимів у антитерористичної діяльності. Позитивною є позиція автора стосовно необхідності вирішення теоретичної проблеми щодо застосування умови введення режиму надзвичайного стану, а саме – здійснення масових терористичних актів, що
супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів
життєзабезпечення.
Третій розділ роботи присвячений удосконаленню адміністративно-правового
забезпечення антитерористичної діяльності. Автор висловлює ряд рекомендацій, що
відзначаються новизною, стосовно оптимізації застосування заходів запобігання
(попередження) та припинення порушень антитерористичного законодавства, а також посилення інституту адміністративної відповідальності за вищевказані порушення. Окрім цього, в даному розділі сформульовані конкретні пропозиції щодо
внесення змін і доповнень до чинного антитерористичного законодавства. Цікавою
є думка автора стосовно створення в Україні чіткого механізму визнання організації
терористичною та притягнення її до відповідальності.
Дана монографічна робота може бути визнана актуальною науковою працею.
Автором комплексно проаналізовано правове регулювання антитерористичної
діяльності в Україні, визначено її зміст і специфіку, що дало змогу встановити прогалини у вітчизняному законодавстві в сфері протидії тероризму та запропонувати
конкретні пропозиції по внесенню змін до чинних нормативно-правових актів і
прийняттю нових з питань розбудови дієвої антитерористичної діяльності. Такий
комплексний підхід дозволив всебічно розглянути питання, що стосуються досліджуваної в роботі теми та запропонувати науково обґрунтовані висновки та рекомендації, які можуть бути використані в подальших наукових розробках цієї проблематики, а також у навчальному процесі та в правоохоронній діяльності.
З огляду на вищевикладене, вважаємо за доцільне рекомендувати монографію
Трофімова С. А. «Правове регулювання антитерористичної діяльності в Україні» до
друку.
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