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THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE MODEL OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE
OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення моделі державного управління у
сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголо-
шено, що модель державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони України конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей
та поглядів розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони,
визначених Стратегією національної безпеки України, Стратегічним оборонним бюлетенем
України, Воєнною доктриною України. Доведено, що головною метою моделі державного уп-
равління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони Украї-
ни є визначення комплексу стратегічних положень реалізації єдиної державної політики у сфері
організації і здійснення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборо-
ни. Обгрунтовано, принципи та механізми реалізації моделі державного управління у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

The article considers actual issues on development of the model of state management in the sphere
of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that the model of
state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of
Ukraine specifies the basic ways of realization of conceptual ideas and perspectives of development
of civil democratic control over the security sector and defense defined by the national security
Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine, the Military doctrine of Ukraine. It is
proved that the main purpose of the model of state management in the sphere of civil democratic
control over the security sector and defense of Ukraine is the definition of a complex of strategic
provisions of the implementation of unified state policy in the sphere of organization and
implementation of democratic civil control over the security sector and defense. Justified, principles
and mechanisms of realization of model of state management in the sphere of civil democratic control
over the security sector and defense of Ukraine.
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механізми реалізації, національна безпека, сектор безпеки і оборони.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах російської агресії проти України

перед нашою державою постало складне завдання ство-
рення і розбудови сучасного безпекового і оборонного
сектору держави.

Сьогодні можна впевнено констатувати, що з трансфор-
мацією Збройних Сил України розпочався масштабний про-
цес реформування сектору безпеки і оборони, включаючи си-
стему органів внутрішніх справ та інших силових структур,
які виконують специфічні завдання із забезпечення безпеки
держави.

Зазначено, що одним із основних напрямів реформу-
вання сектору безпеки та оборони України є посилення
демократичного цивільного контролю за діяльністю си-
лових структур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Побудова моделі державного управління у сфері де-

мократичного цивільного контролю над сектором безпе-
ки і оборони в Україні ще не стала об'єктом спеціальних
наукових досліджень в галузі науки "Державне управлі-
ння", хоча на даний час можна констатувати лише спро-
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би деяких дослідників, експертів та авторів, які розгля-
дали окремі її аспекти. Зокрема, у цьому напрямі заслу-
говують на увагу наукові розробки В.П. Горбуліна,
В.Т. Білоуса, Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, А.Б. Качинсь-
кого, В.М. Рижих, В.А. Ліпкана, В.О. Шамрая.

Таким чином, на сьогодні в теорії державного управ-
ління залишається проблемним, актуальним і малодослі-
дженим питання розвитку державного управління у сфері
демократичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробити модель державного управ-

ління у сфері демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При проведенні попередніх досліджень, нами ви-

значено, що державне управління у сфері демократично-
го цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
України — це організована сукупність державних органів,
посадових осіб та інститутів громадянського суспільства,
об'єднаних єдиними цілями та завданнями щодо забезпе-
чення неухильного дотримання законності й відкритості
в діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони
держави, сприяння їхній ефективній діяльності й вико-
нання покладених на них функцій, зміцнення державної
та військової дисципліни, які здійснюють узгоджену
діяльність у межах чинного законодавства України.

Основними принципами державного управління у
сфері демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони України є:

— законність, демократичність, відкритість і про-
зорість. Дотримання цього принципу забезпечується шля-

хом безумовного виконання ус-
іма органами державної влади
України міжнародних та націо-
нальних нормативно-правових
актів з питань дотримання за-
конності, забезпечення охорони
правопорядку, інтересів сусп-
ільства, прав і свобод громадян;

— об'єктивність контролю.
Дотримання цього принципу
дає змогу реально оцінити си-
туацію, що склалася у сфері уп-
равлінської діяльності сектору
безпеки і оборони, зіставити її
із завданнями і визначити по-
требу втручання з боку відпов-
ідних державних органів та
інституцій громадянського сус-
пільства;

— дієвість контролю. Прин-
цип полягає в реальному усуненні
наслідків, порушень чинного за-
конодавства, прийнятих норм і
правил. Контроль включає не
тільки виявлення допущених по-
рушень у структурах сектору без-
пеки і оборони, й глибокий аналіз
причин їх появи, настання мож-
ливих наслідків, а також включен-
ня оптимальних механізмів захи-
сту;

— принцип гласності.
Принцип спрямований на під-
вищення ефективності управл-
іння сектором безпеки і оборо-
ни України і включає: широке
висвітлення механізмів діяль-
ності органів державного уп-
равління щодо виведення струк-
тур сектору безпеки і оборони
із кризового стану; аналіз
відповідності чинної норматив-
но-правової бази наявним цив-
ільно-військовим відносинам у
сфері державного управління
національною безпекою; роз-

робку державних програм і забезпечення їх виконання;
забезпечення результативності органів управління різних
рівнів та посадових осіб;

— принцип систематичності та регулярності. Прин-
цип забезпечує належний порядок і дисципліну в роботі
контролюючих органів та підконтрольних суб'єктів. Сис-
тематичне проведення демократичного цивільного конт-
ролю дає змогу комплексно орієнтуватися в сфері управ-
ління сектором безпеки і оборони, виявити недоліки в уп-
равлінській діяльності, здійснити пошук резервів, запоб-
ігти появі негативних наслідків;

— деполітизації та деідеологізації контролю. Прин-
цип не допускає членство в політичних партіях праців-
ників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, є
запорукою об'єктивності та неупередженості у процесі
діяльності сектору безпеки і оборони, а також превентив-
ним фактором у недопущенні абсолютного домінування
певної політичної сили у спосіб лобіювання її інтересів у
безпековій та оборонній сфері держави.

Для ефективної реалізації зазначених принципів дер-
жавного управління у сфері демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони України необ-
хідно застосувати організаційні, правові, економічні,
військові (правоохоронні) та соціальні механізми.

Організаційні механізми передбачають:
— створення на національному рівні ефективної сис-

теми державного управління у сфері демократичного ци-
вільного контролю над сектором безпеки і оборони Ук-
раїни;

— формування єдиної державної політики у сфері
організації і здійснення демократичного цивільного кон-
тролю за діяльністю силових структур держави;

— розроблення Концепції залучення громадськості
до здійснення демократичного цивільного контролю за
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Рис. 1. Модель державного управління у сфері демократичного цивільного
контролю

над сектором безпеки і оборони України
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діяльністю структур сектору безпеки і оборони України;
— розроблення Національної стратегії розвитку де-

мократичного цивільного контролю над сектором безпе-
ки і оборони України та реалізація її засад у державних
та регіональних цільових програмах;

— координацію та взаємодію всіх державних інсти-
туцій і громадськості, що мають компетенцію у безпековій
та оборонній сфері;

— реформування безпекового і оборонного сектору
держави;

— розбудову демократичних цивільно-військових
відносин в українському суспільстві.

Правові механізми передбачають:
— законодавче закріплення основних параметрів і

характеристик суб'єктів сектору безпеки і оборони Ук-
раїни відповідно до покладених на них функцій і завдань;

— удосконалення національного законодавства щодо
демократичного цивільного контролю за діяльністю сек-
тору безпеки і оборони України;

— вдосконалення структури й уточнення функцій
суб'єктів системи демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони України (Президента
України, Верховної Ради України, громадськості та ін.);

— чітке визначення сфер відповідальності між су-
б'єктами здійснення демократичного цивільного контро-
лю над сектором безпеки і оборони України;

— адаптацію законодавства України у сфері демо-
кратичного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони до вимог законодавства Європейського Союзу.

Економічні механізми передбачають:
— введення послідовного ряду управлінських заходів

щодо вдосконалення бюджетного контролю над секто-
ром безпеки і оборони;

— перевірку законності та ефективності використан-
ня бюджетних коштів на сектор безпеки і оборони;

— встановлення доцільності й раціональності вико-
ристання оборонних бюджетних фондів;

— визначення законності і обгрунтованості ви-
трачання фінансових коштів на закупівлю основних видів
озброєння і техніки;

— окреме фінансування заходів, як за рахунок дер-
жавного бюджету, так із залученням позабюджетних
інвестицій;

— створення недержавного фонду для фінансування
наукових розробок у сфері розвитку демократичного ци-
вільного контролю над сектором безпеки і оборони Ук-
раїни.

Військові (правоохоронні) механізми передбачають:
— організацію внутрішнього життя в структурах сек-

тору безпеки і оборони, що регламентується особливими
правилами (законами, статутами);

— забезпечення підвищення рівня життя і добробуту
військовослужбовців та правоохоронців;

— підтримку на належному рівні мобілізаційної го-
товності та боєготовності Збройних Сил України;

— забезпечення достовірної інформації з різних пи-
тань життєдіяльності безпекового та оборонного секто-
ру держави;

— забезпечення прозорого призначення управлінсь-
ких кадрів стратегічного рівня;

— забезпечення належної організації життєдіяль-
ності сектору безпеки і оборони в умовах глибоких транс-
формацій у всіх сферах суспільного та політичного жит-
тя України.

Соціальні механізми передбачають:
— визначення законодавством України обов'язкових

вимог до регуляторного і інформаційного забезпечення
організації і здійснення демократичного цивільного кон-
тролю за діяльністю силових структур держави;

— упровадження сучасних технологій інформацій-
ної присутності щодо інформування громадських інсти-
туцій про діяльність структур сектору безпеки і оборо-
ни;

— вжиття комплексних державно-управлінських за-
ходів з метою розвитку демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони;

— удосконалення загальнодержавної системи демок-
ратичного цивільного контролю щодо створення умов для
відкритості та прозорості функціонування структур сек-
тору безпеки і оборони;

— розроблення та впровадження в практику науко-
во-обгрунтованих критеріїв і методик поетапної об'єк-
тивної оцінки результатів функціонування діяльності всіх
структур сектору безпеки і оборони;

— гармонізацію цивільно-військових відносин у
суспільстві;

— підвищення рівня довіри громадян до силових
структур держави.

Отже, в результаті визначення поняття, принципів та
механізмів реалізації державного управління у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпе-
ки і оборони України нами запропоновано і отримано
модель державного управління у сфері демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
України (рис. 1), яка конкретизує основні шляхи реалі-
зації концептуальних ідей та поглядів розвитку демокра-
тичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони, визначених Стратегією національної безпеки Ук-
раїни [1], Стратегічним оборонним бюлетенем України
[2], Воєнною доктриною України [3]. Головною метою
моделі державного управління у сфері демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
України є визначення комплексу стратегічних положень
реалізації єдиної державної політики у сфері організації
і здійснення демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сутність розробленої моделі держав-

ного управління у сфері демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони України полягає
у створенні ефективних державно-управлінських ме-
ханізмів, що гарантовано забезпечить реалізацію дер-
жавної політики національної безпеки у сфері органі-
зації і здійснення демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони, спрямованих на вико-
нання державно-управлінських завдань щодо забезпе-
чення неухильного дотримання законності й відкритості
в діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони
держави, сприяння їхній ефективній діяльності й вико-
нання покладених на них функцій, зміцнення держав-
ної та військової дисципліни, що дасть можливість вдос-
коналити цивільно-військові відносини у суспільстві та
підвищити рівень довіри до силового сегменту держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблематики
є, на наш погляд, вивчення кращого європейського досвіду
щодо розвитку державного управління у сфері демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.
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