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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах військової агресії Російської Федерації

перед нашою державою постало складне завдання ре*

формування сектору безпеки і оборони, включаючи

систему правоохоронних органів та інших силових

структур, які виконують специфічні завдання із забез*
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У статті проведено аналіз особливостей та обмежень у здійсненні демократичного цивільно�
го контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України. Встановлено, що чинним зако�
нодавством визначено особливості та обмеження у здійсненні демократичного цивільного кон�
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нальних інтересів та забезпечення державної безпеки.

In the article the analysis of characteristics and constraints in the implementation of democratic
civilian control over the security sector and defense of Ukraine. It is established that the current
legislation defined the characteristics and limitations in the implementation of democratic civilian
control over the security sector and defense of Ukraine, in particular in article 7 of the Law of Ukraine
"On democratic civil control over Military organization and law enforcement agencies of the state"
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печення національної безпеки держави. Одним із основ*

них напрямів реформування безпекового сектору Укра*

їни є розвиток демократичного цивільного контролю за

їх діяльністю.

Відсутність сталих засад демократичного цивільно*

го контролю за діяльністю силових відомств створює
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умови для їх політизації, порушення прав і свобод гро*

мадян, корупції, перешкоджає розвитку демократії. Без

організації демократичного цивільного контролю за

діяльністю сектору безпеки і оборони побудова право*

вої держави практично неможлива.

Актуальність публікації зумовлена також уведенням

у дію рішення Ради національної безпеки і оборони Ук*

раїни від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвит*

ку сектору безпеки і оборони України", затвердженого

Указом Президента України №92/2016 від 14 березня

2016 року, де пріоритетними напрямами для ефектив*

ного розвитку сектору безпеки і оборони в сучасних

умовах передбачається: удосконалення системи демок*

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони, посилення парламентського контролю [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Базисом для публікації стали напрацювання таких

зарубіжних науковців, як: Х. Борн, Ф. Флурі, С. Ланн,

І. Лей, І. Коул, К. Эпперт, К. Кинцельбах, С. Хантінгтон,

які запропонували демократичну систему контролю за

сектором безпеки.

Аналізу теоретичних і прикладних аспектів функ*

ціонування системи демократичного цивільного контро*

лю над сектором безпеки і оборони та регулюванням

цивільно*військових відносин присвячені досліджен*

ня О.С. Бодрука, О.Ф. Бєлова, І.В. Вичалківського,

А.С. Гриценка, О.О. Котлянець, Л.В. Полякова, О.В. Мель*

ник, М.В. Сунгуровського, Г.П. Ситника, І.А. Храбана,

В.О. Шамрая та ін.

Водночас наукові дослідження, у яких із позицій

системного підходу розглядаються особливості та об*

меження у здійснені демократичного цивільного конт*

ролю за діяльністю правоохоронних органів в цілому

та механізмів розвитку демократичного цивільного кон*

тролю над сектором безпеки і оборони зокрема, прак*

тично відсутні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити аналіз особливостей та

обмежень у здійсненні демократичного цивільного кон*

тролю за діяльністю сектору безпеки і оборони Украї*

ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Чинним законодавством визначено особливості та

обмеження у здійсненні демократичного цивільного

контролю над правоохоронними органами України. Так,

у ст. 7 Закону України "Про демократичний цивільний

контроль над Воєнною організацією та правоохорон*

ними органами держави" вказуються особливості та

обмеження у здійсненні контролю, а саме: суб'єкти ци*

вільного контролю здійснюють свої повноваження у

сфері контролю з дотриманням встановленого законо*

давством України режиму доступу до інформації, яка

віднесена до державної таємниці, а також обмежень,

встановлених законом для захисту стратегічних інте*

ресів держави, у тому числі в разі введення надзвичай*

ного і воєнного стану; оперативні та мобілізаційні пла*

ни Збройних Сил України, інших військових формувань,

правоохоронних органів, оперативно*розпорядчі дії їх

посадових осіб контролю з боку громадян та громадсь*

ких організацій не підлягають; контроль за діяльністю

Служби безпеки України, розвідувальних і контррозві*

дувальних органів України, оперативних підрозділів, які

проводять оперативно*розшукову діяльність, а також

органів досудового розслідування здійснюється з дот*

риманням вимог законів України "Про Службу безпеки

України", "Про розвідувальні органи України", "Про

контррозвідувальну діяльність", "Про оперативно*роз*

шукову діяльність", "Про військову службу правопоряд*

ку в Збройних Силах України", інших законів та "Кри*

мінального процесуального кодексу України" [1].

Розкриємо більш детально норми статті з огляду на

їх застосування в практичній площині.

Що стосується першого підпункту цієї статті, то зако*

нодавцем обмежено повноваження суб'єктів контролю

з огляду на доступ до інформації, яка віднесена до дер*

жавної таємниці. Правові відносини у сфері державної

таємниці регулюються Законом України "Про держав*

ну таємницю". Згідно зі ст. 1 Закону України "Про дер*

жавну таємницю", державна таємниця (далі також —

секретна інформація) — вид таємної інформації, що

охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і

техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охо*

рони правопорядку, розголошення яких може завдати

шкоди національній безпеці України та які визнані у

порядку, встановленому цим Законом, державною тає*

мницею і підлягають охороні державою [4].

Рішення про віднесення інформації до державної

таємниці приймається державним експертом з питань

таємниць, який відповідно до вимог Закону "Про дер*

жавну таємницю" здійснює віднесення інформації у

сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх

відносин, державної безпеки та охорони правопорядку

до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї

інформації та її розсекречування. Такі рішення підляга*

ють реєстрації Службою безпеки України та є підста*

вою для формування Звіду відомостей, що становлять

державну таємницю, і внесення змін до зазначеного

Звіду, до галузевих або відомчих розгорнутих переліків

відомостей, що становлять державну таємницю.

Звід відомостей, що становлять державну таємни*

цю, акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно

з рішеннями державних експертів з питань таємниць

становлять державну таємницю у визначених Законом

сферах. Цей звід відомостей, що становлять державну

таємницю, формує Служба безпеки України на підставі

рішень державних експертів з питань таємниць. Зазна*

чений звід та зміни до нього набирають чинності з мо*

менту опублікування в офіційних виданнях України.

З'ясовано, що інформація вважається державною

таємницею з часу опублікування Звіду відомостей, що

становлять державну таємницю, до якого включена ця

інформація, чи зміни до нього у порядку, встановлено*

му Законом.

На підставі та в межах Звіду відомостей, що станов*

лять державну таємницю, з метою конкретизації та си*

стематизації даних про секретну інформацію державні

органи створюють галузеві або відомчі розгорнуті пе*

реліки відомостей, що становлять державну таємницю,

а також можуть створювати міжгалузеві або міжвідомчі

розгорнуті переліки відомостей, що становлять держав*
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ну таємницю. Підприємства, установи та організації не*

залежно від форм власності, що провадять діяльність,

пов'язану із державною таємницею, за ініціативою та

погодженням із замовником робіт, пов'язаних з держав*

ною таємницею, можуть створювати власні розгорнуті

переліки відомостей, що становлять державну таємни*

цю. Такі переліки погоджуються із Службою безпеки

України, затверджуються державними експертами з

питань таємниць та реєструються у Службі безпеки Ук*

раїни.

Розгорнуті переліки відомостей, що становлять дер*

жавну таємницю, не можуть суперечити Зводу відомос*

тей, що становлять державну таємницю.

Звісно, важко не погодитись з вказаним обмежен*

ням, адже держава вправі та й зобов'язана захищати

свої інтереси у сфері оборони, економіки, науки і тех*

ніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охоро*

ни правопорядку.

Разом з цим, на думку автора, у випадку узурпації

державної влади однією із політичних сил, суспільство

втрачає механізми контролю за діями влади, та зокре*

ма діями правоохоронних органів, які фактично мають

повні права на закриття любої інформації, яка може

скомпрометувати провладну політичну силу та віднесен*

ня її до секретної, таким чином обмеження доступу до

неї.

Також існує велика ймовірність невиконання норми

Закону, в якому чітко вказано, що забороняється відне*

сення до державної таємниці будь*яких відомостей,

якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг конститу*

ційних прав та свобод людини і громадянина, завдава*

тиметься шкода здоров'ю та безпеці населення. Зокре*

ма не відноситься до державної таємниці інформація:

— про стан довкілля, про якість харчових продуктів

і предметів побуту, про вплив товару (роботи, послуги)

на життя та здоров'я людини;

— про аварії, катастрофи, небезпечні природні яви*

ща та інші надзвичайні події, які сталися або можуть

статися і загрожують безпеці громадян;

— про стан здоров'я населення, його життєвий

рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне

обслуговування та соціальне забезпечення, а також про

соціально*демографічні показники, стан правопорядку,

освіти і культури населення;

— про факти порушень прав і свобод людини і гро*

мадянина;

— про незаконні дії державних органів, органів міс*

цевого самоврядування та їх посадових і службових

осіб;

— інша інформація, доступ до якої відповідно до

законів та міжнародних договорів, згода на обов'яз*

ковість яких надана Верховною Радою України, не може

бути обмежено.

Все це ми наочно спостерігали за часів колишньої

влади, коли всі важелі перебували практично в руках

біглого керманича та його приспішників, що дозволяло

трактувати існуючі закони на свій розсуд заради влас*

ного збагачення, нехтуючи інтересами суспільства та

держави.

Узурпуючи владу, В.Ф. Янукович приймав одноосо*

бові державно*управлінські рішення на власну користь

та користь своєї "сім'ї". Законодавча, виконавча та су*

дові гілки влади в повній мірі залежали від його особи*

стих інтересів. Таким чином, суспільство втратило ва*

желі впливу на владу, всебічно порушувались права й

свободи громадян, відбувалось свавілля правоохорон*

них органів, судові рішення приймались на угоду набли*

женим до влади особам.

Прикладом цього є одноособові рішення В.Ф. Яну*

ковича про продовження оренди військової бази Чор*

номорського флоту Російської Федерації та збільшен*

ня його чисельності, так звані "Харківські угоди". Вка*

зане аж ніяк не могло бути волею народу й повинно трак*

туватись як втрата національних інтересів держави. Такі

дії в подальшому й сприяли порушенню територіальної

цілісності України.

Іншим прикладом одноособових рішень слугує зміна

вектору розвитку держави з європейського на євра*

зійський, наближений до Російської Федерації, що вик*

ликало обурення в суспільстві та призвело до подій на

Майдані із загибеллю сотен людей.

Знову ж таки, засекречені плани використання пра*

воохоронців у розгоні мітингуючих на майдані, викори*

стання форм та методів роботи спеціальних служб

(зовнішнє спостереження, оперативно*технічні заходи

і т.п.) з метою виявлення громадян, які не згодні з по*

літикою влади. Все це є прямим порушенням прав та сво*

бод людини, що суперечить чинному законодавству.

Що стосується другого підпункту цієї статті, то, безу*

мовно, не можуть підлягати контролю з боку громадян та

громадських організацій оперативні та мобілізаційні пла*

ни Збройних Сил України, інших військових формувань,

правоохоронних органів, оперативно*розпорядчі дії їх

посадових осіб. Відкритий доступ може призвести до їх

розголошення та певних негативних наслідків.

Разом з цим, існують деякі протиріччя, особливо,

що стосується в умовах фактичної воєнної агресії з боку

Російської Федерації. На вказаних протиріччях зупини*

мось нижче, коли будемо розглядати особливості де*

мократичного цивільного контролю в умовах загрози

територіальної цілісності та незалежності держави.

Що стосується третього підпункту цієї статті, то,

контроль за діяльністю Служби безпеки України, роз*

відувальних і контррозвідувальних органів України, опе*

ративних підрозділів, які проводять оперативно*розшу*

кову діяльність, а також органів досудового розслі*

дування здійснюється з дотриманням вимог законів

України "Про Службу безпеки України", "Про розвіду*

вальні органи України", "Про контррозвідувальну ді*

яльність", "Про оперативно*розшукову діяльність", "Про

військову службу правопорядку в Збройних Силах Ук*

раїни", інших законів та "Кримінального процесуально*

го кодексу України".

Специфіка роботи оперативних підрозділів пов'яза*

на з використанням спеціальних форм та методів,

більшість з яких охороняється державою в таємниці та

потребують спеціальних навичок персоналу, що їх ви*

користовує.

Компенсуючи обмеженість та закритість у роботі

вказаних органів, законодавцем чітко та детально про*

писано в Законі України "Про оперативно*розшукову

діяльність" основні норми, що зобов'язують оперативні

підрозділи дотримуватись чинного законодавства в умо*

вах обмеженого контролю.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Наголошено, що під час здійснення оперативно*роз*

шукової діяльності (далі — ОРД) не допускається по*

рушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Ок*

ремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і

тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише за

рішенням слідчого судді з метою виявлення, поперед*

ження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого

злочину та у випадках, передбачених законодавством

України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, без*

пеки суспільства.

Зазначимо, що при наявності достатніх підстав доз*

віл на проведення ОРД дає керівник відповідного опе*

ративного підрозділу, який несе персональну відпові*

дальність за законність здійснюваних заходів відповід*

но до чинного законодавства.

Також при застосуванні оперативно*розшукових

заходів працівники оперативних підрозділів зобов'язані

враховувати їх відповідність ступеню суспільної небез*

пеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспіль*

ства і держави. У випадках порушення прав і свобод

людини або юридичних осіб в процесі здійснення ОРД,

а також у разі, якщо причетність до правопорушення

особи, щодо якої здійснювались оперативно*розшукові

заходи, не підтвердилась то керівництво цих підрозділів

зобов'язано невідкладно поновити порушені права і

відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки

в повному обсязі.

Громадяни України та інші особи мають право у

встановленому законом порядку одержати від органів,

на які покладено здійснення ОРД, письмове пояснення

з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці

дії.

Забороняється передавати і розголошувати відо*

мості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, або

такі, що можуть зашкодити слідству чи інтересам люди*

ни, безпеці України. Забороняється оприлюднювати або

надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо

проведення або не проведення стосовно певної особи

ОРД до прийняття рішення за результатами такої діяль*

ності. Питання оприлюднення або надання такої інфор*

мації після прийняття рішення регулюється законом.

Одержані внаслідок ОРД відомості, що стосуються

особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не

містять інформації про вчинення заборонених законом

дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені.

Не підлягають передачі і розголошенню результати

ОРД, які відповідно до законодавства України станов*

лять державну таємницю, а також відомості, що стосу*

ються особистого життя, честі, гідності людини. За пе*

редачу і розголошення цих відомостей працівник опера*

тивних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були

довірені при здійсненні ОРД чи стали відомі по службі

або роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним

законодавством, крім випадків розголошення інформації

про незаконні дії, що порушують права людини.

Для одержання інформації забороняється застосо*

вувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші ре*

човини, які пригнічують волю або завдають шкоди здо*

ров'ю людей та навколишньому середовищу [2].

Нагляд за додержанням законів під час проведення

ОРД здійснюється Генеральним прокурором України,

його заступниками, керівниками регіональних прокура*

тур, їх першими заступниками та заступниками, а також

уповноваженими наказом Генерального прокурора

України прокурорами Генеральної прокуратури Украї*

ни та уповноваженими наказом керівника регіональної

прокуратури прокурорами відповідних регіональних

прокуратур.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що спе*

цифіка роботи оперативних підрозділів пов'язана з ви*

користанням спеціальних форм та методів, більшість з

яких охороняється державою в таємниці з міркувань

захисту національних інтересів та забезпечення держав*

ної безпеки. Цілком доцільно, що в цьому випадку існу*

ють певні обмеження деяких суб'єктів демократичного

цивільного контролю щодо його здійснення.

Перспективою подальших розвідок даної проб*

лематики є, на наш погляд, дослідження теоретичних

аспектів реформування сектору безпеки і оборони в

умовах військової агресії Російської Федерації проти

України в контексті вимог Концепції розвитку сектору

безпеки і оборони України.
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