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У статті розглянуто актуальні питання щодо розробки механізмів реалізації проекту Національної

стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

Наголошено, що розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони —

це запобігання перетворенню країни на державу "поліцейського типу" з ознаками тоталітаризму та

сприяння розвитку демократичних процесів у контрольованих суспільством силових структурах.

Обгрунтовано механізми реалізації проекту Національної стратегії розвитку демократичного цив-

ільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Доведено, що дієвий демократичний ци-

вільний контроль над сектором безпеки і оборони — це не лише вимога сьогодення, але ї стратегіч-

ний напрям розвитку України на тривалу перспективу.

The article considers actual issues on development of mechanisms of realization of the project of National

strategy of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted

that the development of democratic civil control over the security sector and defense is to prevent the

transformation of the country on the state police of the type" with signs of totalitarianism and the promotion

of democratic processes in controlled society power structures. Justified, mechanisms of realization of

the project of National strategy of development of civil democratic control over the security sector and

defense of Ukraine. It is proved that effective democratic civilian control over the security sector and defense

is not only a requirement of the day, but th strategic direction of Ukraine's development in the long run.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основне спрямування розвитку демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборо-
ни — це запобігання перетворенню країни на дер-
жаву "поліцейського типу" з ознаками тоталітариз-
му та сприяння розвитку демократичних процесів у
контрольованих суспільством силових структурах.

Головною проблемою на цьому шляху є від-
сутність проінформованості широкої громадськості
та її представників (недержавних організацій, неза-
лежних експертів, журналістів) про ті управлінські
процеси, які відбуваються в структурах сектору без-
пеки і оборони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,
що сьогодні існує нагальна потреба консолідації зу-
силь науковців у галузі наук з державного управлін-
ня щодо запровадження ефективних механізмів дер-
жавного управління, які спрямовані на реалізацію

проекту Національної стратегії розвитку демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розробити механізми реалізації

проекту Національної стратегії розвитку демок-
ратичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Механізми реалізації проекту Національної

стратегії розвитку демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони передбача-
ють:

1. Оновлення законодавства України у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони.
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Формування нормативно-правової бази у сфері
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони має спрямовуватися на виз-
начення правових, організаційних, соціальних,
фінансових засад інноваційного розвитку системи
демократичного цивільного контролю в контексті
реформування сектору безпеки і оборони та гло-
балізаційних тенденцій і викликів часу.

Оновлення нормативно-правової бази вимагає
розроблення та прийняття в установленому поряд-
ку актів щодо:

— удосконалення механізмів президентського
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборо-
ни (створення інституту Уповноваженого Прези-
дента України з питань контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони України);

— удосконалення механізмів парламентського
контролю за діяльністю сектору безпеки і оборо-
ни (створення інституту Уповноваженого парла-
менту з питань контролю за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони України);

— забезпечення організації парламентського
контролю за діяльністю спеціальних служб;

— залучення інститутів громадянського сусп-
ільства до вироблення та реалізації політики на-
ціональної безпеки;

— визначення механізму збільшення цивільної
компоненти в структурах сектору безпеки і обо-
рони;

— урегулювання питань удосконалення бюд-
жетного контролю за діяльністю структур секто-
ру безпеки і оборони з боку парламенту.

2. Розвиток цивільно-військових відносин у су-
спільстві.

Стан відносин між військовою і цивільною сфе-
рами в державі є показником її демократичного
правового розвитку. Створення оптимальних цив-
ільно-військових відносин і дієвого цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони сприяє
перетворенню армії та інших військових форму-
вань, правоохоронних органів у відкриті й зро-
зумілі для суспільства, керовані державою інсти-
туції, які діють у відповідності з їхнім призначен-
ням за Конституцією та іншими законами України
[1]. Розроблення заходів та напрямів формування
цивільно-військових відносин на засадах грома-
дянського суспільства передбачає:

— розбудову демократичних цивільно-військо-
вих відносин в українському суспільстві;

— удосконалення організації внутрішнього
життя у військовій сфері, що регламентується особ-
ливими правилами (законами, статутами тощо);

— збереження та примноження військових тра-
дицій;

— реформування відносин між цивільним і
військовим сектором;

— усунення непорозуміння між цивільними і
військовими (заполітизовані чиновники завдають
сектору безпеки і оборони непоправної шкоди);

— підвищення ефективності військово-патріо-
тичного виховання громадян України;

— забезпечення престижу військової служби,
удосконалення системи життєзабезпечення
Збройних Сил України та інших військових фор-
мувань;

— збереження єдності громадянина і солдата,
народу і армії;

— розроблення проекту Концепції демокра-
тичних цивільно-військових відносин в Україні.

3. Розвиток механізмів президентського контролю
за діяльністю структур сектору безпеки і оборони Ук-
раїни.

Незважаючи на зміну форми правління ключо-
ва роль у системі демократичного цивільного конт-
ролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони належить Президентові України, який має
більшість контрольно-наглядових функцій над
всіма структурами сектору безпеки і оборони і тому
потребує термінового вдосконалення, зокрема:

— розроблення наукових підходів до проведен-
ня аналізу стану протидії та боротьби зі злочинні-
стю, системи організації, координації та резуль-
татів діяльності сектору безпеки і оборони;

— оптимізація діяльності структур сектору
безпеки і оборони;

— усунення дублювання повноважень суб'єктів
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони, чіткого визначення та роз-
межування їх компетенції;

— відновлення діяльності інституту Уповнова-
женого з питань контролю за діяльністю Служби
безпеки України при Президентові України;

— відновлення роботи Комітету з питань роз-
відки при Президентові України;

— удосконалення організаційно-правових за-
сад функціонування Головного управління з пи-
тань діяльності правоохоронних органів Адмініст-
рації Президента України;

— створення інституту Уповноваженого Пре-
зидента України з питань контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони України;

— відокремлення функцій політичного й адмі-
ністративного управління структурами сектору
безпеки і оборони від суто професійного, військо-
вого управління їхньою діяльностю.

4. Розвиток механізмів парламентського конт-
ролю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони України.

Парламентський контроль за діяльністю сектору
безпеки і оборони визначається як важлива функція
Верховної Ради України, що здійснюється безпосеред-
ньо парламентом, а також його органами, посадовими
особами, народними депутатами України та спеціалі-
зованими допоміжними інституціями — Уповноваже-
ним Верховної Ради України з прав людини і Рахунко-
вою палатою — і спрямована на перевірку законності,
ефективності й доцільності дій та рішень органів без-
пеки і оборони та посадових осіб державної влади, з
метою усунення виявлених недоліків у силових струк-
турах держави та недопущення їх у подальшому.

Розвиток механізмів парламентського контро-
лю за діяльністю структур сектору безпеки і обо-
рони передбачає:

— розширення повноважень і посилення ва-
желів впливу профільних парламентських комі-
тетів (Комітету з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією; Комітету з питань бюд-
жету; Комітету з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності; Комітету з пи-
тань національної безпеки і оборони);

— удосконалення нормативно-правового меха-
нізму здійснення поточного контролю та прове-
дення розслідувань у сфері діяльності силових
структур з боку парламенту;

— долучення Верховної Ради України до про-
цесу прийняття державно-управлінських рішень
стосовно персонального складу керівництва струк-
тур сектору безпеки і оборони;

— мінімізацію плинності кадрів профільних ко-
мітетів Верховної Ради України;

— забезпечення професійного навчання його
членів щодо здійснення контролю та проведення
розслідувань у сфері діяльності сектору безпеки і
оборони;
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— підвищення рівня інформаційно-аналітично-
го забезпечення діяльності профільних комітетів
Верховної Ради України, що розглядають питання
безпеки і оборони держави;

— запровадження регулярних (двічі на рік)
відкритих парламентських слухань з питань діяль-
ності сектору безпеки і оборони;

— удосконалення механізму формування і
здійснення контролю за видатками державного
бюджету, які передбачені на потреби оборони, оп-
тимізацію бюджетних витрат та забезпечення їх
раціонального розподілу, у тому числі під час фор-
мування державного оборонного замовлення, з
дотриманням установлених пріоритетів;

— організацію парламентського контролю за
діяльністю спеціальних розвідувальних служб,
закритий характер функціонування яких потребує
запровадження відповідних механізмів спостере-
ження та прийняття рішень;

— створення комітету або підкомітету Верхов-
ної Ради України для контролю за спеціальними
(розвідувальними) службами з необхідними конт-
рольними повноваженнями;

— створення в парламенті інституту незалеж-
них спеціальних омбудсменів, зокрема Уповнова-
женого парламенту з питань контролю за діяльні-
стю структур сектору безпеки і оборони України;

— формування Президентського кадрового ре-
зерву для сектору безпеки і оборони України;

— розроблення проекту Закону України "Про
парламентський контроль за діяльністю структур
сектору безпеки і оборони України".

5.  Залучення інституцій громадянського
суспільства до здійснення демократичного цивіль-
ного контролю за діяльністю структур сектору без-
пеки і оборони України.

Метою залучення громадськості до демокра-
тичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони є підвищення рівня громадської
активності та громадської участі у вирішенні дер-
жавних справ у сферах національної безпеки і обо-
рони як одного із елементів становлення і розвит-
ку громадянського суспільства, для попереджен-
ня й недопущення порушень конституційних прав
і свобод людини та громадянина, захист їхніх за-
конних інтересів, створення умов для відкритості
та прозорості функціонування цих безпекових
структур.

Пріоритетними завданнями, спрямованими на
залучення громадськості до здійснення демокра-
тичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони, є: ідеологічне становлення грома-
дянського суспільства; налагодження ефективно-
го інформування громадськості органами держав-
ної влади, які здійснюють державне управління у
сферах національної безпеки і оборони; вивчення
та використання кращого зарубіжного досвіду
співпраці органів державної влади, які безпосеред-
ньо залучаються до виконання завдань у безпе-
ковій та оборонній сферах з інституціями грома-
дянського суспільства; активізація грантової та
проектної діяльності серед громадських інституцій
щодо сфери національної безпеки; налагодження
партнерства між громадськими організаціями і
органами державної влади, які у межах своїх по-
вноважень беруть або можуть брати участь у ви-
конанні завдань щодо захисту національних інте-
ресів у безпековій та оборонній сферах; залучен-
ня обдарованої молоді до громадських органі-
зацій, які працюють на засадах партнерства із
органами державної влади у сферах національної
безпеки і оборони; упровадження сучасних техно-

логій інформаційної присутності щодо інформу-
вання громадських інституцій про діяльність
структур сектору безпеки і оборони.

6. Розроблення та підтримка програм розвит-
ку демократичного цивільного контролю над сек-
тором безпеки і оборони України.

Розроблення та виконання державних, галузе-
вих, регіональних програм, комплексних планів дій
за підтримки органів виконавчої влади, суспільства
та громадськості має стати дієвим інструментом
реалізації мети та пріоритетних завдань Націо-
нальної стратегії.

Для досягненнчя цієї мети передбачено:
1) визначення вимог щодо обгрунтування необ-

хідності фінансування та ресурсного забезпечен-
ня державних, галузевих, регіональних програм у
сфері розвитку демократичного цивільного конт-
ролю над сектором безпеки і оборони, контроль
за їх реалізацією;

2) забезпечення виконання завдань та вжиття
заходів щодо реалізації державних цільових соц-
іальних програм у сфері розвитку демократично-
го цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони, зокрема:

— Державної цільової соціальної програми
розвитку демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони України на пері-
од до 2017 року;

— Державної цільової соціальної програми за-
лучення інститутів громадянського суспільства до
демократичного цивільного контролю за діяльні-
стю сектору безпеки і оборони на період до 2017
року;

— Державної цільової соціальної програми
"Народ і армія єдині".

7. Підтримка наукової та інноваційної діяль-
ності у сфері національної безпеки України.

Сучасна система національної безпеки, онов-
лена стратегія її реформування вимагають прин-
ципово нових наукових досліджень, обгрунтова-
ного та послідовного запровадження передових
науково-педагогічних технологій, раціональних і
ефективних підходів до організації наукової та
інноваційної діяльності у сфері національної без-
пеки.

Розвиток системи демократичного цивільного
контролю в зазначеному напрямі грунтується на:

— упровадженні в практику органів державно-
го управління науково обгрунтованої методики
поетапного оцінювання результатів функціональ-
ної діяльності всіх структур сектору безпеки і обо-
рони;

— створенні ефективної системи критеріїв оц-
інювання ефективності демократичного цивільно-
го контролю за діяльностю структур сектору без-
пеки і оборони;

— виконанні та відборі на конкурсних засадах
проектів комплексних наукових досліджень і роз-
робок, що здійснюються за кошти державного
бюджету та залучених інвестицій;

— забезпеченні підготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовці за спеціальністю
"Державне управління у сфері національної без-
пеки" Національної академії державного управлі-
ння при Президентові України;

— забезпеченні пріоритетності розвитку науки
та науково-технічного потенціалу вищих військо-
вих та правоохоронних навчальних закладів шляхом
виділення коштів із державного бюджету на перс-
пективні наукові проекти і скорочення кількості
розпорядників бюджетних коштів у сфері військо-
вої науки;
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— осучасненні тематики основних напрямів нау-
кових досліджень у сфері національної безпеки в га-
лузі науки "Державне управління" 21.07.05 — служ-
бово-бойова діяльність сил охорони правопорядку,
щодо принципів та механізмів створення і функціо-
нування системи демократичного цивільного конт-
ролю над правоохоронними органами держави;

— пропозиції включення до програми підготовки
офіцерів усіх силових структур навчального курсу
"Державне управління у сфері національної безпеки";

— створенні ефективної системи науково-ме-
тодичного супроводу розвитку демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони, прогнозуванні тенденцій інноваційного роз-
витку системи з використанням результатів моні-
торингових досліджень; генеруванні інноваційних
ідей, їх визначенні, відборі та забезпеченні впро-
вадження; формуванні відкритої інформаційно-
аналітичної бази новацій;

— створенні системи мотивацій, стимулюван-
ня та заохочення інноваційної діяльності у сфері
національної безпеки, розробленні нових концеп-
туальних моделей удосконалення системи демок-
ратичного цивільного контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони.

8. Міжнародне партнерство у сфері розвитку
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони України.

Сучасне міжнародне партнерство у сфері роз-
витку демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони має стати дієвим
інструментом реалізації мети та пріоритетних зав-
дань Національної стратегії.

Розвиток міжнародного партнерства у сфері
демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони передбачає:

— ефективну співпрацю з Женевським центром
демократичного контролю за збройними силами,
який заснований з ініціативи Швейцарського уря-
ду (проводить дослідження для виявлення головних
проблем у демократичному управлінні сектором
безпеки і оборони та для визначення методів прак-
тичної роботи з метою розв'язання цих проблем);

— активну співпрацю з урядами і цивільним су-
спільством Європейського Союзу для посилення і
зміцнення демократичного цивільного контролю
за діяльністю сектору безпеки і оборони;

— отримання від міжнародних організацій кон-
сультаційних послуг і практичної допомоги щодо
сприяння у просуванні реформ у секторі безпеки і
оборони відповідно до демократичних стандартів;

— застосування досвіду спецслужб держав —
членів НАТО з питань здійснення демократично-
го цивільного контролю за діяльністю спецслужб;

— використання мережі партнерства Україна
— НАТО з метою посилення демократичного цив-
ільного контролю над сектором безпеки;

— виконання міжнародних зобов'язань із
здійснення контролю за військовим озброєнням та
вжиття заходів для зміцнення довіри до силових
структур та безпеки в Європі.

ВИСНОВКИ
Дієвий демократичний цивільний контроль над

сектором безпеки і оборони необхідний сьогодні
як для силових структур, керівництва держави, так
і для суспільства загалом. Ефективне запровад-
ження Національної стратегії дасть змогу:

1) силовим структурам:
— чітко визначити коло повноважень і відпо-

відальності за стан справ у безпековій і обороній
сферах;

— розробити ефективі шляхи розв'язання на-
гальних проблем у силових структурах держави із
залученням політиків, урядовців, законодавців та
громадськості;

— займатися виключно своїми професійними
обов'язками, сконцентруватися на вирішенні суто
військових та правоохоронних питань;

— підвищити боєготовність військ і підняти
престиж військової служби;

— підвищити ефективність служби в правоохо-
ронних органах;

— створити загальнодоступні, об'єктивні та про-
зорі процедури формування та розвитку державної
кадрової політики сектору безпеки і оборони;

— повернути довіру громадян до силових
структур держави.

2) керівництву держави:
— гарантувати стабільний розвиток держави;
— позитивно впливати на міжнародний імідж

держави, політика якої є стабільною і передбачу-
ваною;

— гарантувати високу ефективність діяльності
силових структур як інструменту захисту націо-
нальних інтересів від зовнішніх і внутрішніх заг-
роз;

— створити нову сильну і боєздатну армію,
ефективну розвідку, надійні  прикордонні  й
фіскальні служби, розвинені правоохоронні орга-
ни і спецслужби, що дасть змогу проводити резуль-
тативну внутрішню і зовнішню політику.

3) суспільству:
— забезпечити ефективне використання бюд-

жетних коштів;
— гарантувати дотримання прав людини як у

самих силових структурах, так і в суспільстві за-
галом;

— забезпечити громадський порядок і спокій у
повсякденному житті;

— забезпечити захист громадян; держави і допо-
могу населенню на випадок надзвичайних ситуацій;

— реалізувати право громадян на рівний дос-
туп до служби у військових та правоохоронних
органах держави;

— зменшити рівень корупції  в  діяльності
органів державної влади та посадових осіб;

— досягнути якісно нового рівня цивільно-
військових відносин.

Для України демократичний цивільний конт-
роль над сектором безпеки і оборони — це не
лише вимога сьогодення, чинник стабільності
суспільства на складному етапі його розвитку, а
стратегічний напрям розвитку України на трива-
лу перспективу.

Перспективою подальших розвідок даної про-
блематики є, на наш погляд, вивчення кращого
європейського досвіду щодо розвитку демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони.
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