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UKRAINE'S RESPONSIBILITY FOR THE ESTABLISHMENT OF DEMOCRATIC CIVIL SURVEY
OVER THE POWER AND SPECIAL STRUCTURES OF THE STATE

У статті зазначено, що дієвий демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і обо�
рони необхідний сьогодні для силових структур, керівництва держави та для суспільства зага�
лом. Наголошено, що надійний демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і обо�
рони позитивно впливає на міжнародний імідж держави, політика якої є стабільною і передба�
чуваною. Обгрунтовано, що вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над
органами сектору безпеки і оборони є одним із основних напрямів державної політики у сфері
забезпечення національної безпеки України. Зазначено, що Україна має міжнародні зобов'я�
зання щодо встановлення демократичного контролю над сектором безпеки і оборони в рамках
членства та співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та ЄС. Проведено аналіз паке�
ту міжнародних нормативно�правових та інших документів, до яких приєдналася Україна щодо
встановлення демократичного цивільного контролю над силовими та спеціальними структура�
ми держави.

The article states that effective democratic civilian control over the security and defense sector is
needed today for power structures, government and for society as a whole. It is emphasized that
reliable democratic civilian control over the security and defense sector has a positive effect on the
international image of the state, whose policy is stable and predictable. It is substantiated that the
improvement of the system of democratic civil control over the security and defense sector is one of
the main directions of the state policy in the sphere of ensuring national security of Ukraine. It is
noted that Ukraine has international obligations to establish democratic control over the security
and defense sector in the framework of membership and cooperation with the UN, the OSCE, the
Council of Europe, NATO and the EU. The analysis of the package of international normative legal
and other documents, which Ukraine joined with regard to the establishment of democratic civil
control over the power and special structures of the state, was conducted.
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устроєм базуються на чотирьох основних принципах:

системі стримувань і противаг державних інституцій за

контролюючої ролі парламенту; прозорості; комунікації

представників сектору безпеки і оборони з суспільством
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через його законно обраних представників або інших

представників громадянського суспільства; підзвітності,

яка передбачає, що парламент та інші контролюючі су*

б'єкти здатні ефективно виконувати свою роль через

своєчасне надання їм достатньої інформації та надання

необхідних повноважень суб'єктам нагляду. Таким чи*

ном, дієвий демократичний цивільний контроль над сек*

тором безпеки і оборони необхідний сьогодні й для си*

лових структур, керівництва держави та для суспільства

загалом.

Для органів державного та військового управління

демократичний цивільний контроль є найбільш вигід*

ним. Керівникам органів цей контроль дає чітке визна*

чення повноважень і відповідальності, визначає ефек*

тивні шляхи розв'язання нагальних проблем із залучен*

ням урядовців і законодавців. Для структур безпеки і

оборони  чітке визначення стратегічного курсу, функцій

і завдань, ефективний механізм виділення у необхідних

обсягах бюджетних коштів, а також забезпечення

військових потреб та соціального захисту військово*

службовців.

Для керівництва держави це є необхідною пере*

думовою стабільного розвитку країни, гарантією ви*

сокої ефективності силових структур як інструменту

захисту національних інтересів від зовнішніх і

внутрішніх загроз. Надійний демократичний цивіль*

ний контроль над сектором безпеки і оборони пози*

тивно впливає на міжнародний імідж держави, пол*

ітика якої є стабільною і передбачуваною. Сильна і

боєздатна армія, ефективна розвідка, надійні прикор*

донні й фіскальні служби, розвинені правоохоронні

органи і спецслужби — це потужні важелі, що дають

змогу главі державі проводити активну внутрішню і

зовнішню політику [1].

Для суспільства демократичний цивільний конт*

роль над сектором безпеки і оборони — це запору*

ка ефективного використання бюджетних коштів,

громадський порядок і спокій у повсякденному

житті, захист і допомога на випадок надзвичайних

обставин, а також гарантія дотримання прав люди*

ни як у самих силових структурах, так і в суспільстві

загалом [2].

Відповідно до "Стратегії національної безпеки Ук*

раїни", вдосконалення системи демократичного ци*

вільного контролю над органами сектору безпеки і

оборони є одним із основних напрямів державної

політики у сфері забезпечення національної безпеки

України, яка взяла у тому числі на себе міжнародні

зобов'язання встановлення такого контролю, що за*

фіксоване у таких документах: "Партнерство заради

миру: Рамковий документ", "Хартія про особливе

партнерство між Україною та НАТО", а також "Ко*

дексі поведінки стосовно воєнно*політичних аспектів

безпеки", затвердженому на Будапештському саміті

ОБСЄ у 1994 році.

Отже, для України демократичний цивільний конт*

роль над сектором безпеки і оборони — це не лише

вимога сьогодення, чинник стабільності суспільства на

складному етапі його розвитку, та стратегічний напрям

розвитку України на тривалу перспективу, але й вико*

нання взятих на себе міжнародних зобов'язань встанов*

лення такого контролю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

протягом існування України як незалежної держави з'я*

вилася певна кількість статей, монографій, у яких в

основному розглядалися загальні проблеми безпеки

країни, зокрема роль та місце збройних сил у новому

українському суспільстві та процесу демократизації

армії, що знайшло відображення в працях С.І. Білоко*

ня, І.В. Білана, О.А. Бєлова, В.П. Горбуліна, В.В. Гово*

рухи, М.В. Сіцінської, А.І. Семенченка, А.Б. Качинсь*

кого, В.М. Рижих, О.В. Полторакова, І.А. Храбана,

В.А. Ліпкана та ін.

Деякі аспекти практики регулювання цивільно*

військових відносин були предметом окремого розгля*

ду зарубіжних науковців, серед яких необхідно виділи*

ти таких учених, як: Х. Борн, О.А. Бабанов, О.Г. Воле*

водз, І. Коул, К. Кинцельбах, С. Ланн, І. Лей, Ф. Флурі,

С. Хантінгтон та ін.

На думку міжнародних незалежних експертів, Ук*

раїні ще не вдалося побудувати повноцінну систему де*

мократичного цивільного контролю з чітким розмежу*

ванням і відповідальності між органами державної вла*

ди, цивільними і військовими. Тому сучасний стан де*

мократичного цивільного контролю за діяльністю без*

пекового сектору держави не можна визнати задовіль*

ним, оскільки порушується один із його основних прин*

ципів — відповідальність цивільних за рівень ефектив*

ності силових та спеціальних структур держави.

Отже, говорячи про стан розробки наукових про*

блем, пов'язаних з міжнародними зобов'язання Украї*

ни щодо вдосконалення системи демократичного ци*

вільного контролю над органами сектору безпеки і обо*

рони, слід підкреслити, що інтерес до зазначеної теми

проявляється виключно для вирішення окремих питань

цивільно*військових відносин, тобто дослідження є без*

системними і фрагментарними.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз пакету міжнародних

нормативно*правових та інших документів, до яких при*

єдналася Україна з метою вдосконалення системи де*

мократичного цивільного контролю над сектором без*

пеки і оборони.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні міжнародні зобов'язання України щодо

встановлення демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони можна умовно поділити на

загальні та спеціальні.

Загальні зобов'язання стосуються всієї сфери без*

пеки держави, у тому числі діяльності правоохоронних

органів; спеціальні — правоохоронних органів безпо*

середньо. Оскільки сфера внутрішнього правопорядку

є тією частиною суверенітету, до якої жодна держава

не бажає допускати надмірного втручання третьої сто*

рони, то міжнародний правовий доробок у цій сфері

містить переважно зобов'язання політичного характе*

ру та загальні принципи [3].

Україна має міжнародні зобов'язання щодо вста*

новлення демократичного контролю над сектором без*

пеки і оборони в рамках членства та співробітництва з



Інвестиції: практика та досвід № 2/2018114

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та ЄС, про що де*

тальніше йдеться нижче.

1. Зобов'язання України в рамках членства та

співробітництва з ООН. Головним зобов'язанням дер*

жави в цій частині є зобов'язання поважати права лю*

дини, що випливає із Загальної декларації прав людини

(1948 р.) [4] та ратифікації Україною таких документів

юридично обов'язкового характеру, як: Міжнародний

пакт про громадянські й політичні права (1966 р.) [5];

Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расо*

вої дискримінації (1965 р.) [6]; Конвенція проти кату*

вань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що

принижують гідність, видів поводження і покарання

(1984 р.).

2. Зобов'язання України в рамках членства та спів*

робітництва з Організацією з безпеки і співробітництва

в Європі (далі — ОБСЄ).

Документи ОБСЄ мають переважно політично обо*

в'язковий характер для країн, що їх прийняли. Норми,

що стосуються демократичного цивільного контролю за

діяльністю правоохоронних органів, містять, зокрема,

документ Копенгагенської наради Конференції з людсь*

кого виміру Наради безпеки і співробітництва в Європі

(1990 р.) [7]. У документі йдеться про те, що війська і

поліція мають контролюватися цивільними органами та

бути їм підзвітними (п. 5.6 глави 1).

Головним документом щодо встановлення демок*

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони є Кодекс поведінки з політико*правових ас*

пектів безпеки, прийнятий у рамках Будапештського

документа 1994 р. "У напрямі справжнього партнерства

в новій ері". Кодекс передбачає таке [8]: установлення

демократичного парламентського контролю за військо*

вими, воєнізованими формуваннями і силами внутріш*

ньої безпеки, а також за службами розвідки і поліцією

є невід'ємною складовою стабільності й безпеки (п. 20);

названі формування мають контролюватися демокра*

тичними органами, створеними відповідно до Консти*

туції, і бути підзвітними їм (п. 21); збройні сили мають

бути політично нейтральними (п. 23); держави*учасниці

зобов'язані забезпечити захист прав людини військо*

вослужбовцям, а також співробітникам правоохорон*

них органів (п. 32).

У квітні 2003 р. прийнятий документ, що передба*

чає обмін інформацією щодо Кодексу поведінки з полі*

тико*правових аспектів безпеки. Згідно з цим докумен*

том держави*учасниці зобов'язуються обмінюватися

інформацією про: конституційно визначені процедури

із забезпечення ефективного демократичного контро*

лю за військовими, воєнізованими формуваннями, си*

лами внутрішньої безпеки, розвідкою і поліцією (п. 3а);

конституційно визначені структури, що забезпечують

такий контроль (п. 3b); роль і завдання військових, воє*

нізованих формувань і сил внутрішньої безпеки (п. 3c).

3. Зобов'язання України в межах членства та співро*

бітництва в Раді Європи.

Юридично обов'язковим міжнародним зобов'язан*

ням України, що стосується, серед багатьох інших, і

правоохоронної сфери, є зобов'язання поважати права

людини, що випливають з Європейської Конвенції про

захист прав і основних свобод людини 1950 р. (ратифі*

кована 17 липня 1997 р.) [9].

4. Зобов'язання України в рамках співробітництва

Україна — НАТО.

Документи, що розробляються в межах співробіт*

ництва Україна — НАТО, відбивають проблеми встанов*

лення демократичного цивільного контролю за силови*

ми структурами, можливо, найбільш повною мірою.

Вони містять як зобов'язання загального характеру, так

і конкретні заходи, що їх зобов'язалася вжити Україна

у сфері забезпечення демократичного цивільного кон*

тролю за силовими структурами.

Зобов'язання загального характеру — зміцнення

верховенства права, сприяння розвитку демократії, за*

безпечення прав людини — визначає Хартія про особ*

ливе партнерство між Україною й Організацією

Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 р., що

є політико*дипломатичним документом (ст. 2) [10].

Зобов'язання загального характеру містить також

План дій Україна — НАТО від 22 листопада 2002 р., що

схвалений рішенням Державної ради з питань Євро*

пейської і Євроатлантичної інтеграції України № 2 від

6 лютого 2003 р.

Водночас у документі йдеться про реформування

правоохоронних органів України та забезпечення дот*

римання ними (як і всіма державними структурами)

принципу верховенства права (розділ І); визначаються

головні принципи реформування оборонного і право*

охоронного секторів та перетворення оборонних і пра*

воохоронних структур на демократично контрольовані

й ефективні організації (розділ II). Передбачається:

зміцнення співпраці військових формувань з парламен*

том і посилення парламентського контролю, підвищен*

ня ролі цивільних осіб у прийнятті рішень у сфері без*

пеки (ціль ІІ.А.2); боротьба з корупцією і незаконною

економічною діяльністю, у тому числі — через діяль*

ність правоохоронних органів (ціль I.1.A.8).

Цільовий План Україна — НАТО на 2003 р. [11],

розроблений у рамках Плану дій Україна — НАТО, мав

на меті зміцнення цивільного контролю за Збройними

Силами України та сферою безпеки в цілому (ціль

І.1.А.7), що передбачало прийняття закону про демок*

ратичний цивільний контроль за Збройними Силами та

іншими військовими формуваннями України, а також

підготовку цивільних службовців для правоохоронних

органів.

Цільовий План Україна — НАТО на 2004 р. [12] роз*

ширює обсяг конкретних зобов'язань України за раху*

нок більшої уваги до забезпечення демократичності

процесу виборів Президента України, зокрема, досяг*

нення "неупередженості до кандидатів з боку органів

державної влади і службових осіб цих органів" (Ціль

І.1.А.1). Крім того, передбачається розширити взаємо*

дію з Радою Європи з питань забезпечення незалеж*

ності суддів, у тому числі у відносинах між органами

прокуратури та судами (Ціль І.1.А.2), а також з іншими

міжнародними інституціями з питань забезпечення

основних прав людини і громадянина, свободи ЗМІ та

реалізації принципу верховенства права (Ціль І.1.А.3).

Цільовий План Україна — НАТО на 2008 р. [13] був

підписаний 1 квітня 2008 р. У цьому документі йдеться

про європейську та євроатлантичну інтеграцію, яка по*

лягає в послідовному процесі зміцнення національної

безпеки, поступальному економічному розвитку, ут*
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вердженні цінностей демократії, прав і свобод люди*

ни, активному, цілеспрямованому та неухильному збли*

женні з ЄС та НАТО відповідно до Закону України "Про

основи національної безпеки України".

Цільовий План Україна — НАТО на 2009 р. [14], що

підписаний 2 березня 2009 р., висвітлює цілі політики

партнерства України з НАТО. У цьому документі зазна*

чено, що Україна зобов'язується брати активну участь

у заходах Програми НАТО "Партнерство заради миру"

(ПЗМ) згідно з Рамковим документом Партнерства за*

ради миру, підписаним у 1994 р. Метою участі України в

зазначених заходах є використання досвіду і допомоги

НАТО у питаннях реформування сектору оборони і без*

пеки. Україна має продовжувати вживати заходів, спря*

мованих на досягнення належного рівня військової взає*

мосумісності зі збройними силами держав *членів НАТО

та поглиблення співробітництва в інших сферах.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2012 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від 19 квітня 2012 р. № 273/2012 [15], у

якій відносини України з Організацією Північноатлан*

тичного договору мають вагоме значення для забезпе*

чення регіональної та міжнародної безпеки.

Зокрема Україна продовжуватиме конструктивне

партнерство з Альянсом, як це передбачено Законом

України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політи*

ки", з усіх питань, визначених відповідними двосторон*

німи документами, що становлять взаємний інтерес, із

дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про

особливе партнерство між Україною та Організацією

Північно*Атлантичного договору, підписаній 9 липня

1997 р., і в Декларації про її доповнення від 21 серпня

2009 р.

З метою забезпечення максимальної результатив*

ності конструктивного партнерства з Альянсом з питань,

що становлять взаємний інтерес, буде продовжено ви*

конання річних національних програм співробітництва

Україна — НАТО.

Виконання Річної національної програми співро*

бітництва Україна — НАТО на 2012 р. (далі — Програ*

ма) сприятиме продовженню внутрішньодержавних ре*

форм у безпековій, оборонній, економічній, правовій

та інших сферах з урахуванням досвіду виконання

відповідних програм протягом 2009—2011 рр. Програ*

ма відповідає визначеним Президентом України зав*

данням щодо проведення широкомасштабних внут*

рішніх реформ, а також програмним засадам ді*

яльності уряду України.

Насамперед необхідно здійснити реформу держав*

ного управління. Одним з основних інструментів вико*

нання функцій та завдань держави є державне управлі*

ння. Україна вживає на постійній основі заходів з підви*

щення ефективності державного управління, зокрема,

шляхом удосконалення системи та структури органів

виконавчої влади і сектору безпеки і оборони, а саме:

запровадження европейських стандартів державної

служби та підвищення її престижу; упорядкування діяль*

ності з надання адміністративних послуг; запроваджен*

ня елементів електронного урядування; упровадження

суспільно орієнтованого та прозорого механізму дер*

жавного управління; забезпечення надання фізичним і

юридичним особам високоякісних адміністративних

послуг; підвищення рівня професіоналізму державних

службовців; створення належної нормативно*правової

бази у зазначенній сфері згідно з европейськими стан*

дартами.

Демократичний цивільний контроль є одним із клю*

чових елементів удосконалення державного управлін*

ня сектором безпеки, тому подальший розвиток відпо*

відної законодавчої бази передбачається здійснити за

такими основними напрямами:

— поетапне збільшення бюджетного фінансуван*

ня сектору безпеки до рівня, що забезпечує його роз*

виток, забезпечення прозорості видатків на національ*

ну безпеку, запровадження дієвих механізмів бороть*

би з корупцією і зловживанням службовим станови*

щем;

— дотримання вимог Конституції та законів Украї*

ни щодо прав і свобод громадян, які перебувають на

службі у Збройних Силах України, інших військових

формуваннях, утворених відповідно до законів Украї*

ни, правоохоронних органах держави, та членів їхніх

сімей;

— удосконалення механізмів і впровадження сучас*

них технологій інформування суспільства, міжнародної

спільноти про діяльність інститутів сектору безпеки, у

тому числі шляхом щорічного видання "Білої книги",

ужиття заходів із залученням недержавних організацій

та громадськості;

— удосконалення механізмів президентського і пар*

ламентського контролю над сектором безпеки і оборо*

ни;

— збільшення частки цивільних осіб у секторі без*

пеки і оборони.

Україна також повина максимально залучати гро*

мадські організації до реформування та вдосконален*

ня механізму здійснення контролю над сектором без*

пеки. Україна забезпечуватиме використання можливо*

стей Мережі партнерства Україна — НАТО, а також

інших механізмів у рамках Спільної робочої групи

Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого

рівня.

Що стосується середньострокових цілей, то необ*

хідно:

— посилити ефективність демократичного цивіль*

ного контролю за діяльністю інститутів сектору безпе*

ки;

— забезпечити ефективне функціонування гро*

мадських рад при органах державної влади з метою

вдосконалення механізму демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки;

— продовжити співробітництво з Альянсом та за*

стосування досвіду спеціальних служб держав*членів

НАТО з питань здійснення демократичного цивільного

контролю;

— розширювати діяльність, пов'язану із забезпечен*

ням підтримки Збройних Сил України з боку суспільства,

підвищувати ефективність роботи структурних під*

розділів Міністерства оборони України та Генерально*

го штабу Збройних Сил України, які опікуються такою

діяльністю;

— використовувати Мережу партнерства Україна —

НАТО з метою посилення демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки.
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Також приорітетним завданням є вдосконалення

механізму інформування громадськості про державну

політику у сфері національної безпеки і оборони, а та*

кож реагування на звернення громадян та критичні пуб*

лікації з питань національної безпеки і оборони в засо*

бах масової інформації.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2015 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від від 23 квітня 2015 року № 238/2015

[16], у якій зазначено, що умовах тимчасової окупації

Російською Федерацією Автономної Республіки Крим

та м. Севастополя, проведення на частині території Лу*

ганської та Донецької областей антитерористичної опе*

рації та загальної ситуації, що склалася внаслідок аг*

ресії Російської Федерації стосовно України, Річна на*

ціональна програма співробітництва Україна — НАТО

на 2015 рік набула особливого значення для забезпе*

чення захисту національних інтересів і безпеки Украї*

ни, передусім у контексті використання потенціалу та

практичної допомоги НАТО та держав*членів Альянсу

у підвищенні обороноздатності України для протидії

агресії Російської Федерації шляхом задоволення не*

відкладних потреб у короткостроковій перспективі та

реформування за стандартами НАТО сектору безпеки і

оборони та оборонно*промислового комплексу, зокре*

ма здійснення демократичного цивільного контролю

над сектором безпеки і оборони.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2016 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від від 12 лютого 2016 року № 45/2016

[16], у якій здійснення демократичного цивільного кон*

тролю над сектором безпеки і оборони є важливою умо*

вою інтеграції України до європейських та євроатлан*

тичних інституцій та органи сектору безпеки і оборони

України повинні бути підзвітні як державній владі, так і

суспільству.

Удосконалення правового регулювання здійснення

демократичного цивільного контролю над Збройними

Силами України, іншими військовими формуваннями, а

також правоохоронними органами є важливим елемен*

том реформування сектору безпеки і оборони України.

Передбачає середньострокові цілі:

— забезпечення здійснення ефективного демокра*

тичного цивільного контролю над Збройними Силами

України, іншими військовими формуваннями, а також

правоохоронними органами;

— забезпечення ефективного функціонування гро*

мадських рад при державних органах, які відповідно до

законодавства здійснюють керівництво військовими

формуваннями, з метою вдосконалення механізму де*

мократичного цивільного контролю над Збройними

Силами України, іншими військовими формуваннями, а

також правоохоронними органами.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

— провести експертні консультації та семінари з пи*

тань посилення демократичного цивільного контролю;

— забезпечити щорічне видання "Білих книг" суб'єк*

тами, що входять до складу сектору безпеки і оборони

України;

— удосконалити механізм інформування громадсь*

кості про державну політику у сфері національної без*

пеки і оборони України;

— забезпечити на постійній основі інформування

громадськості про результати діяльності складових сек*

тору безпеки і оборони України.

Річна національна програма співробітництва Украї*

на — НАТО на 2017 р., що затверджена Указом Прези*

дента України від 8 квітня 2017 р. № 103/2017 [17], вка*

зує на те що здійснення демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки і оборони залишаєть*

ся важливою умовою інтеграції України до європейсь*

ких та євроатлантичних інституцій. Органи сектору без*

пеки і оборони України повинні бути підзвітні як дер*

жавній владі, так і суспільству.

5. Зобов'язання України у рамках співробітництва

Україна — ЄС.

План дій Європейського Союзу у сфері юстиції і

внутрішніх справ містить окремий розділ про співробіт*

ництво у правоохоронній сфері (розділ 3.3. План погод*

жений на IV засіданні Комітету з питань співробітницт*

ва між Україною та Європейським Союзом від 12 груд*

ня 2001 р.).

Пізніше 22 жовтня 2003 р. був затверджений Графік

дій ЄС щодо України у сфері юстиції і внутрішніх справ

[19]. Ці документи не містять безпосередніх згадок про

цивільний демократичний контроль за правоохоронни*

ми органами, але в них ідеться про запровадження євро*

пейських стандартів у правоохоронній сфері та акцен*

тується увага на захисті персональних даних — про*

блемі, що законодавчо в Україні поки що не врегульо*

вана [20].

Кабінетом Міністрів України 12 лютого 2005 р. був

схвалений План дій Україна — Європейський Союз, де

міститься окремий розділ (2.1) щодо посилення ста*

більності й ефективності, що забезпечують демократію

та верховенство права, і подальшого вдосконалення

законодавчої бази та практики у сфері утримання під

вартою, зокрема, досудового утримання під вартою, з

метою ефективного розв'язання проблеми незаконно*

го утримання під вартою, умов перебування під вартою

та неналежного поводження із затриманими з боку пра*

воохоронців. Виконання рекомендацій Європейського

комітету щодо запобігання тортурам [21].

16 червня 2009 р. під час засідання Ради з питань

співробітництва Україна — ЄС політично схвалено "По*

ряд денний асоціації Україна — ЄС для підготовки та

сприяння імплементації Угоди про асоціацію" [22], який

є новим практичним інструментом на заміну Плану дій

Україна — ЄС для підготовки Сторін до реалізації Уго*

ди про асоціацію до моменту набуття нею чинності. До*

кумент підготовлено на принципах: політичної асоціації

та економічної інтеграції, спільної участі, спільної відпо*

відальності та спільної оцінки. Передбачено щорічний

перегляд та запровадження механізму моніторингу його

реалізації.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторо*

ни, та Європейським Союзом, Європейським Співтова*

риством з атомної енергії і їхніми державами*членами,

з іншої сторони (далі — Угода) визначає якісно новий

формат відносин з ЄС на принципах "політичної асоціації

та економічної інтеграції" та є стратегічним орієнтиром

системних реформ в Україні. З початком застосування

Угоди з Україною, ЄС започаткував процес укладення

нового типу угод про асоціацію з країнами*сусідами, які
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за своїм змістом охоплюватимуть максимально широ*

ке коло питань взаємного інтересу та пропонуватимуть

поглиблену співпрацю на основі принципу обумовле*

ності.

Угода є унікальним двостороннім документом,

який виходить далеко за рамки угод про асоціацію,

які були укладені ЄС свого часу з країнами Централь*

ної та Східної Євро пи. Угоду можна розглядати як

важливий крок на шляху наближення в перспективі до

наступного етапу — укладення договору про вступ до

ЄС.

Зазначимо, що Угода за своїм обсягом і тематич*

ним охопленням є найбільшим міжнародно*правовим

документом за всю історію України та найбільшим

міжнародним договором з третьою країною, коли*не*

будь укладеним ЄС.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищенаведене, можна зазначи*

ти, що проведений аналіз пакету міжнародних норма*

тивно*правових та інших документів, до яких приєдна*

лася Україна, зокрема, взяла на себе міжнародні зобо*

в'язання щодо встановлення демократичного цивільно*

го контролю над силовими та спеціальними структура*

ми держави, що зафіксоване у документах: "Партнер*

ство заради миру: Рамковий документ", "Хартія про

особливе партнерство між Україною та НАТО", а також

"Кодексі поведінки стосовно воєнно*політичних аспек*

тів безпеки", затвердженому на Будапештському саміті

ОБСЄ у 1994 році, свідчить, що ці документи встанов*

люють такі головні принципи діяльності національних

правоохоронних органів: верховенство права, забезпе*

чення прав людини і громадянина, прозорість діяль*

ності, підзвітність і підконтрольність відповідним орга*

нам держави та структурам громадянського суспільства,

деполітизація.

У цілому з національного законодавства та міжна*

родних зобов'язань України у сфері демократичного

цивільного контролю над силовими та спеціальними

структурами держави випливає, що Україна зобов'яза*

лася дотримуватися універсальних міжнародних прин*

ципів у цій сфері.

Отже, співвіднесення цих принципів із результата*

ми аналізу національного законодавства свідчить, що

Україна формує внутрішню нормативно*правову базу

демократичного цивільного контролю над сектором

безпеки і оборони відповідно до міжнародних вимог і

міжнародних зобов'язань держави.

Перспективою подальших розвідок даної пробле*

матики є, на наш погляд, дослідження теоретико*мето*

дологічних аспектів забезпечення реалізації механізмів

демократичного цивільного контролю над сектором

безпеки і оборони України.
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