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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера забезпечення національної безпеки є важли%

вою ланкою в системі взаємодії суспільства та держа%
ви. Тому у демократичних країнах ключовою складовою
державної політики національної безпеки є громадсь%
кий контроль за діяльністю органів державної влади у
сфері безпеки та оборони, а ефективність діяльності
інститутів громадянського суспільства за процесом
формування та реалізації державної політики безпеки
є важливим індикатором демократичного розвитку дер%
жави.

Очевидно, що вплив громадських інститутів на дер%
жавну політику у будь%якій сфері життєдіяльності су%
спільства залежить від загального рівня суспільної
організації, готовності та спроможності громадян та їх
об'єднань на практиці реалізувати задекларовані Кон%
ституцією демократичні права і свободи, що значною
мірою визначається фінансовою й організаційною не%
залежністю інститутів громадянського суспільства та на%
явністю механізмів впливу на формування та реаліза%
цію державою політики національної безпеки [1].

Актуальність наукової публікації зумовлена введен%
ням в дію рішення Ради Національної безпеки і оборо%
ни України від 8.06.2012 р. "Про нову редакцію Стра%
тегії національної безпеки України", затвердженої Ука%
зом Президента України 8.06.2012 р. №389/2012, яка
спрямована на вдосконалення системи забезпечення на%
ціональної безпеки та розвитку демократичного цивіль%
ного контролю над сектором безпеки і оборони, а саме:
розвиток цивільно%військових відносин у суспільстві;
збільшення відкритості і прозорості діяльності сектора
безпеки і оборони, зокрема періодична публікація
відповідних Білих книг; залучення інститутів грома%
дянського суспільства до вироблення та реалізації по%
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літики національної безпеки, а також до оцінки її ефек%
тивності [2].

Зазначимо, що механізми реалізації Стратегії націо%
нальної безпеки України грунтуються на таких основ%
них принципах, як: прозорість основних напрямів ви%
датків на національну безпеку і оборону; дієвість і
постійність контролю у сфері національної безпеки,
зокрема, за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів; участь інститутів громадянського суспільства
у реалізації Стратегії.

Наголошено, що контроль за реалізацією Стратегії
національної безпеки України здійснюють, крім Прези%
дента України, Верховної Ради України, Ради національ%
ної безпеки і оборони України, зокрема і інститути гро%
мадянського суспільства.

Щодо рівня розробки наукових проблем, пов'яза%
них з громадським контролем за діяльністю органів дер%
жавної влади у сфері безпеки та оборони, то він, на
жаль, залишається на досить низькому рівні. Інтерес до
зазначеної проблеми проявляють виключно для вирі%
шення окремих питань, підходячи до їх розв'язання без%
системно. Тим часом виникають негативні тенденції, що
призводять до зниження авторитету та рівня довіри гро%
мадян до структур сектора безпеки і оборони.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема формування інституцій громадянського
суспільства, що здійснюють громадський контроль за
діяльністю органів державної влади у сфері безпеки та
оборони, ще не стала об'єктом спеціальних досліджень
в галузі наук з державного управління. Але, окремі її
науково%практичні аспекти заслуговують на увагу, зок%
рема наукові розробки В.П. Горбуліна, А.А. Гончаро%
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ва, Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, А.Б. Качинського,
В.М. Рижих, В.А. Ліпкана, В.О. Шамрая, В.Р. Шмідта та
інших.

Таким чином, в теорії державного управління у
сфері національної безпеки України залишається про%
блемним, актуальним і малодослідженим питання сут%
ності та особливості елементів громадського контролю
в системі демократичного цивільного контролю над сек%
тором безпеки і оборони.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сутності та особливості еле%

ментів громадського контролю в системі демократич%
ного цивільного контролю над сектором безпеки і обо%
рони.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні громадський контроль є найвищим рівнем

участі громадян в ухвалені державно%управлінських
рішень компетентними органами державної влади у
сфері безпеки і оборони.

Всього, на думку науковців, можна виділити вісім
таких рівнів: терапія, маніпулювання, інформування,
консультування, примирення, партнерство, делегуван%
ня повноважень і нарешті, громадський контроль [3].

Сьогодні елементи громадського контролю присутні
і в самій системі демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони контролю.

Зупинимось, на таких з них, як терапія і маніпулю%
вання. Фактично вони є формами повної неучасті в сис%
темі контролю. Зокрема, їх мета не дати можливість гро%
мадськості брати участь в плануванні та реалізації пол%
ітики національної безпеки, а також до оцінки її ефек%
тивності. Наприклад, терапія — це досягається під при%
водом створення різноманітних громадських колегій
(громадських експертних рад) для створення певної ви%
димої участі. Члени цих консультативних органів (гро%
мадських колегій, громадських експертних рад) найча%
стіше не мають спеціальних знань у сфері діяльності
сектора безпеки і оборони, і тому колегіальні органи
взагалі не працюють. Саме ці консультативні органи є
одночасно прикладами маніпулювання, оскільки чинов%
ники освічують громадськість, інформують її в потрібно%
му для компетентних органів державної влади у сфері
безпеки і оборони ключі і направляють в потрібну для
себе сторону. Наприклад, періодична публікація відпо%
відних Білих книг, які свідчать про потрібну відкритість
і прозорість діяльності сектора безпеки і оборони.

Наступним елементом громадського контролю є
інформування суспільства і міжнародної спільноти щодо
діяльності складових сектора безпеки і оборони. Сьо%
годні удосконалення механізму впровадження сучасних
технологій інформаційної присутності та інформуван%
ня громадян про їх права, зокрема, про право вибору,
право відповідальності є першим важливим кроком до
реальної участі громадськості до вироблення та реалі%
зації політики національної безпеки. Отримуючи повну
інформацію, інститути громадянського суспільства мо%
жуть краще оцінювати її ефективність і надавати про%
позиції.

Однак, зауважимо, якщо інформування здійснюєть%
ся в однобічному порядку — від посадових осіб до гро%

мадян, без зворотного зв'язку, то реальної можливості
вплинути на хід різноманітних подій громадяни не ма%
ють.

Наступна фаза суспільної участі — це консультуван%
ня. Воно проводиться у вигляді опитування громадсь%
кої думки, громадських слухань, громадського обгово%
рення проектів нормативно%правових актів та концеп%
туальних документів з питань національної безпеки.

На цій стадії громадяни і їх об'єднання та недержавні
організації вже мають певний зворотній зв'язок, вони
отримують відповіді на інформаційні запити і звернен%
ня, мають особисті контакти з представниками силово%
го сегменту держави. Однак, якщо консультування про%
водиться окремо від інших форм громадської участі, то
воно не має ефекту і лише створює видимість "участі".

З позиції української науки і практики, примирення
є глибинною формою участі. Це відбувається тоді, коли
погляди керівництва силових структур і громадськості
про діяльність складових сектору безпеки і оборони
розійшлися, і керівництво не може просто проігнорува%
ти думку громадськості, інакше може виникнути кон%
флікт з непередбачуваними наслідками. У таких випад%
ках громадяни мають певний вплив на події, хоча з оче%
видними ознаками символічності. Прикладом примирен%
ня є відбір та "підбір" певної кількості "найкращих пред%
ставників" громадськості в правління установ або кон%
сультативні органи державної влади, де їм виражають
велику пошану і часто допомагають вирішувати їх осо%
бистісні проблеми. Такі "найкращі представники" беруть
активну участь у плануванні і консультаціях, де їх вис%
луховують, зокрема їх скарги і пропозиції розглядають%
ся із підвищеною увагою, але рішення все одно прий%
має керівництво силового сегмента держави.

Отже, стає зрозумілим, що міра реальної участі гро%
мадян у системі демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони залежить від двох чин%
ників: по%перше, якості "технічної" допомоги їм особи%
сто, коли вони формулюють свої вимоги, і по%друге,
ресурсів організацій, які вони представляють в лобію%
ванні своїх пріоритетів. Варто зазначити, що у цілому ці
три форми участі, інформування, консультування і при%
мирення є суто символічними феноменами громадсько%
го контролю в системі демократичного цивільного кон%
тролю над сектором безпеки і оборони.

Наступні три форми участі громадськості — парт%
нерство, делегування повноважень і громадський конт%
роль — означають реальну, а не декларативну участь
громадськості із залученням недержавних організацій
в підготовці і ухваленні державно%управлінських рішень
з питань національної безпеки.

На цьому етапі партнерства компетентна державна
влада фактично перерозподіляється шляхом перего%
ворів і консультацій між органами сектора безпеки і
оборони і представниками громадськості. Вони готують
і розглядають проекти державно%управлінських рішень
через робочі групи та створюють спільно механізми для
вирішення проблем у безпековій та оборонній сферах.
Для цієї стадії партнерства необхідний відповідний ква%
ліфікаційний рівень громадських активістів і незалежні
фінансові ресурси від держави, а також наявність роз%
роблених механізмів підзвітності громадських активіс%
тів.
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У свою чергу, етап делегованих повноважень озна%
чає, що громадськість має великі сили і реальні важелі
впливу на державно%управлінські рішення структур сек%
тора безпеки і оборони, а також реальні можливості для
демократичного цивільного контролю над процесом
ухвалення рішень. Тому, на цій стадії посадові особи
сектора безпеки і оборони віддають більшу перевагу пе%
реговорам з громадськістю, ніж однобічному ухвален%
ню державно%управлінських рішень. Крім того, на стадії
делегованих повноважень можлива передача повнова%
жень компетентних органів державної влади у сфері
безпеки і оборони громадським організаціям для вико%
нання певних функцій, зокрема проведення експертизи
проектів нормативно%правових актів та концептуальних
документів з питань національної безпеки.

В українських реаліях громадський контроль, це най%
вища сходинка в феномені суспільної участі. Громадсь%
кий контроль в системі демократичного цивільного кон%
тролю над сектором безпеки і оборони реалізується вик%
лючно "знизу", на основі приватної ініціативи.

Дієвість громадського контролю залежить від сту%
пеня впливовості на процес реалізації державної пол%
ітики забезпечення національної безпеки наступних
інститутів: парламент, інші представницькі органи; су%
дові інстанції різних рівнів; політичні партії та громадські
організації; недержавні засоби масової інформації, а
також дослідні та інші організації.

Так, на цій стадії громадянське суспільство, маючи
авторитетних лідерів і громадські організації з такою
високою загальновизнаною репутацією, спонукає ком%
петентні органи державної влади у сфері безпеки і обо%
рони, як правило, виконувати їх рекомендації і охоче
співпрацювати з ними.

На цьому етапі для ухвалення державно%управлінсь%
ких рішень саме погляд громадянського суспільства на
ті або інші проблеми у безпековій сфері має бути вирі%
шальним.

У той же час, громадський контроль не є тією прак%
тикою, яку можна визначити безумовно правильною.
Російський дослідник Шмідт В.Р., вказує на наступні ди%
леми його існування, такі як:

— дилема масштабності;
— дилема відчужених громадян;
— дилема ризиків модернізації;
— дилема компетенції і експертизи поведінки влади;
— дилема кризи і дефіциту часу;
— дилема загального блага [4].
Також дослідник коротко охарактеризував кожну

із них.
1. Дилема масштабності громадського контролю,

тобто, як залучити більшість людей, але на добровільних
засадах і ефективно. З одного боку, вітається участь
значної кількості людей, з іншого боку, ясно, що сучас%
на бюрократія не впорається з такою комунікацією.
Взаємодія з владою зводиться до взаємодії влади і
представників далеко не всіх груп. Ситуація усклад%
нюється, якщо усередині групи не спостерігається зго%
ди. Піддаються ризику принципи добровільності і за%
гальності участі громадян.

2. Дилема відчужених громадян, зокрема тих, на кого
розраховано багато акцій громадського контролю, але
хто не довіряє приватним ініціативам. Громадяни, які не

хочуть брати участь і які вважають таку участь безперс%
пективною для себе, ледве втягуються в активні дії.

3. Дилема ризиків модернізації. З одного боку, не%
обхідний розвиток нових технологій, і громадський кон%
троль заважає цьому (будь%яка нова технологія сприй%
мається громадянами як потенційна загроза: зайнятості,
екології, сталим формам стосунків). З іншого боку, не%
гативні наслідки замовчування ризиків можуть бути по%
долані тільки за участю громадян.

4. Дилема компетенції і експертизи поведінки вла%
ди. Зокрема, у цій дилемі більше запитань, ніж відпові%
дей. Що має бути зроблене в рамках громадського кон%
тролю: навчання людей розумінню влади або наближен%
ня влади до того, як говорити з людьми? І у тому, і в
іншому випадку громадяни і влада потребують екс%
пертів%посередників, які багато що розуміють, здатні
розпізнавати різні точки зору і представляти їх зрозум%
іло і ясно. Як пересічні громадяни можуть брати участь
в обговоренні технологій і проблем, настільки складних,
що навіть у експертів немає однозначної думки? Чи мо%
жуть пересічні громадяни впливати на вибір експертів?
Як? Ці питання поки що риторичні.

5. Дилема кризи і дефіциту часу. Сучасність — пе%
ріод прискорення різноманітних криз, рішення повинні
прийматися швидко, і часу на їх обговорення немає.
Виникає питання: як організувати участь громадян в
обговоренні планованих рішень і не зробити ухвалення
рішення безглуздим через упущення часу?

6. Дилема загального блага — досягнення резуль%
тату, однаково важливого для всіх, практично немож%
ливо, але тоді громадський контроль не об'єднує, а ро%
з'єднує. Безпосередня участь не гарантує забезпечен%
ня загального блага, тому прямого зв'язку між участю
громадян і підвищенням культури політичної свідомості
не спостерігається. Наприклад, просування однієї
функції громадського контролю (того ж плюралізму)
гальмує просування інших [4].

Проте, сьогодні в високорозвинених країнах май%
же не залишилося тих, хто сумнівається в необхідності
і доцільності громадського контролю. Громадський кон%
троль сприймається як важливий елемент циклу взає%
модії влади і громадян, зокрема, влада робить дію —
громадяни реагують — влада відповідає на реакцію гро%
мадян — громадяни реагують і т. д. Сутність громадсь%
кого контролю в такому циклі спонукати найбільшу ча%
стину громадян реагувати, тобто розуміти, що робить
влада і як потрібно відноситися до цих дій влади, а та%
кож шукати можливість брати участь у зміні ситуації, а
не залишатись осторонь, враховуючи всім відомий ук%
раїнський принцип "моя хата з краю, я нічого не знаю".

Проте сама система громадського контролю повин%
на відповідати ряду головних принципів. Дослідник Гон%
чаров А.А. виділяє наступні: свобода суспільного об'єд%
нання; незалежність; справедливість; повнота; дос%
тупність; об'єктивність; доказовість; відвертість; пуб%
лічність; громадська активність; динамічність [3, с.18].

1. Свобода суспільного об'єднання. Цей принцип є
особливо важливим, оскільки суспільне об'єднання —
це основний суб'єкт громадського контролю, який мак%
симально ефективний лише тоді, коли носить масовий і
організований характер. Вказаний принцип закріплює
основоположне для забезпечення його організованості
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і масовості право на асоціацію, не підконтрольну орга%
нам державної влади.

2. Незалежність. Умовою дієвості громадського
контролю є його незалежність від органів державної
влади. Контролювати можна, лише володіючи незалеж%
ністю, інакше контроль перетворюється на фікцію.

3. Справедливість. Для громадського контролю спра%
ведливість є і принципом, і метою, і її втіленням. Справед%
ливість — це головний критерій діяльності кожного суб%
'єкта громадського контролю, а також головний критерій
оцінки цими суб'єктами діяльності органів державної вла%
ди. Рівень справедливості служить показником ефектив%
ності громадського контролю, який здійснюється неупе%
реджено, незалежно від раси, статі, громадянства, етніч%
ного або соціального походження, майнового або іншого
положення, посади, роду і характеру занять, місця меш%
кання, мови, релігії, політичних і інших переконань як
суб'єктів, так і об'єктів громадського контролю.

4. Повнота. Громадський контроль повинен охоплю%
вати всі сфери діяльності органів державної влади на
всіх рівнях і бути присутнім у всіх сферах суспільного
життя, оскільки вони взаємопов'язані. Повнота має бути
присутньою і при аналізі дій органів державної влади.

5. Доступність. Контроль має бути максимально до%
ступний як для тих, чиї права були порушені, так і для тих,
хто виступає на захист прав інших. Для цього контроль, в
першу чергу, має бути інформаційно%доступним, тому
даний принцип тісно пов'язаний з принципами відвертості
і публічності. У системі громадського контролю мають
бути відсутніми бюрократизм і зайва формалізація.

6. Об'єктивність. Громадський контроль повинен
здійснюватися на основі об'єктивної оцінки діяльності
органів державної влади і відповідати інтересам сусп%
ільства. Недопустимо використання громадського кон%
тролю як знаряддя для досягнення приватних інтересів,
що суперечать інтересам суспільства.

7. Доказовість. Громадський контроль повинен
здійснюватися на основі справжніх доказів і фактів. Не%
правомірність діяльності органу влади має бути доведена
достовірно. Даний принцип тісно пов'язаний з принципа%
ми повноти і об'єктивності, оскільки громадським контро%
лем повинен використовуватися повний спектр доказів.

8. Відвертість. Діяльність суб'єктів громадського
контролю носить відкритий характер. Кожна дія су%
б'єкту громадського контролю має бути відкрита для
всіх. Закриті форми контролю недопустимі.

9. Публічність. Кожен суб'єкт контролю діє на ко%
ристь суспільства і від імені суспільства, тому громадсь%
кий контроль є прилюдним видом діяльності.

10. Громадська активність. Інтенсивність і ефек%
тивність громадського контролю цілком залежать від
свідомості і активності його суб'єктів. Чим слабша гро%
мадська свідомість населення, тим більше воно схильне
до впливу маніпуляцій з боку органів влади, і навпаки.
Кожен член суспільства повинен відчувати свій нерозрив%
ний зв'язок з суспільством і бути активним учасником його
політичного життя. Кожен повинен усвідомлювати, що
відповідальний не лише за свою діяльність, але і за
діяльність органів влади своєї держави.

11. Динамічність. Громадський контроль знаходить%
ся в постійному розвитку і самовдосконаленні. Його
завдання, форми, методи, механізми змінюються за%

лежно від конкретних умов. Коли застаріває система
діючого громадського контролю, на зміну їй приходить
нова. Таким чином, організаційні форми змінюються, а
громадський контроль як суспільно%політичне явище
продовжує існувати [3, с.19].

Варто відзначити, що вказані принципи мають знай%
ти своє відображення і в системі демократичного цив%
ільного контролю над сектором безпеки і оборони.

Враховуючи той факт, що суб'єктом реалізації гро%
мадського контролю за діяльністю органів державної
влади у сфері безпеки і оборони є громадянське сусп%
ільство, самоврядна недержавна ланка, що є сукупні%
стю всіх недержавних структур і фізичних осіб, тому,
на нашу думку, під громадським контролем у системі
демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони України слід розуміти комплекс на%
глядових заходів, що здійснюють громадянські інсти%
тути суспільства в інтересах встановлення та підтримки
гармонійних цивільно%правових відносин, дотримання
у сфері діяльності сектору, безпеки і оборони консти%
туційного порядку, чинного законодавства, державної
та військової дисципліни за будь%яких обставин.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що до

елементів громадського контролю в системі демокра%
тичного цивільного контролю за діяльністю компетент%
них органів державної влади у сфері безпеки та оборо%
ни можна віднести вісім рівнів: терапія, маніпулювання,
інформування, консультування, примирення, партнер%
ство, делегування повноважень і громадський контроль.

Визначено, що саме в українських реаліях громадсь%
кий контроль є найвищою сходинкою в феномені сусп%
ільної участі та реалізується виключно "знизу", на ос%
нові приватної ініціативи і є важливою формою реалі%
зації демократії та способом залучення громадян до ци%
вільного контролю за діяльністю сектора безпеки і обо%
рони та управління суспільством і державою.

Перспективою подальших розвідок даної пробле%
матики є, на наш погляд, аналіз міжнародного досвіду
щодо громадського контролю за діяльністю органів
державної влади у сфері безпеки і оборони.
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