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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна знаходиться у глибокій громадсько#полі#

тичній та фінансово#економічній кризі — кризі довіри

суспільства до всіх інститутів державної влади. Голов#

ною передумовою виникнення кризи стала зневіра

українців у законності та справедливості, яку мала би

забезпечувати державна влада, насамперед через орга#

ни сектору безпеки і оборони (далі — СБіО). Відсутність

дієвого контролю інститутів громадянського суспільства

за органами державної влади фактично унеможливлює

здійснення демократичного цивільного контролю над
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У статті зазначено, що головною передумовою виникнення кризи стала зневіра українців у
законності та справедливості, яку мала би забезпечувати державна влада, насамперед через
органи сектору безпеки і оборони. Наголошено, що надійний демократичний цивільний конт�
роль над сектором безпеки і оборони позитивно впливає на міжнародний імідж держави, по�
літика якої є стабільною і передбачуваною. Обгрунтовано, що вдосконалення механізмів демок�
ратичного 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'язання щодо встановлення демократичного контролю над
сектором безпеки і оборони в рамках членства та співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Євро�
пи, НАТО та ЄС. Запропоновано основні напрями та шляхи удосконалення механізмів демокра�
тичного цивільного контролю над СБіО України.

The article states that the main prerequisite for the crisis was the loss of Ukrainians' legitimacy
and justice, which should be ensured by the state authorities, primarily through the security and
defense sector. 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 mechanisms 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 main directions
and ways of improvement of mechanisms of democratic civil control over SBA of Ukraine are offered.
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СБіО. Але Революція Гідності відкрила новий етап в

історії розвитку громадянського суспільства, продемон#

струвала вплив громадськості на суспільно#політичні

перетворення, стала поштовхом для оновлення та пе#

реформатування влади.

У відповідь на збройну агресію з боку Російської

Федерації Україна розпочала здійснювати комплексні

заходи щодо проведення реформування системи дер#

жавного та військового управління, оскільки вдале ре#

формування безпекового та оборонного сектору дер#

жави на основі принципів і стандартів ЄС та НАТО озна#
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чатиме підвищення рівня безпеки для громадян, розвит#

ку СБіО, підвищення обороноздатності держави та

відновлення територіальної цілісності України. Саме в

умовах зовнішньої агресії система демократичного ци#

вільного контролю над СБіО має стати наріжним каме#

нем успішної стратегії демократизації держави, її транс#

формаційних перетворень, розвитку СБіО як важливої

складової гарантування державного суверенітету і за#

безпечення національної безпеки України.

Стратегічні підходи до процесу реформування СБіО

України закладено в Стратегії національної безпеки

України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, спрямова#

ної на якісне вдосконалення системи демократичного

цивільного контролю над СБіО, зокрема посилення пар#

ламентського контролю у цій сфері [1].

Актуальність наукового дослідження демократичного

цивільного контролю в контексті реформування СБіО Ук#

раїни зумовлена введенням в дію рішення Ради національ#

ної безпеки і оборони України від 6 вересня 2015 р. "Про

Воєнну доктрину України", затвердженого Указом Прези#

дента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015, де вихо#

дячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуван#

ням характеру актуальних загроз національній безпеці ос#

новними завданнями воєнної політики України у найближ#

чий час і в середньостроковій перспективі є удосконалення

системи демократичного цивільного контролю над СБіО

держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО [2].

Тому дуже важливо задіяти весь науково#експерт#

ний потенціал для удосконалення механізмів демокра#

тичного цивільного контролю над СБіО України саме

зараз, на етапі глибокої посттоталітарної трансформації

політичної влади і соціальних інститутів та суспільно#

політичних, соціально#економічних, політико#правових,

державно#управлінських та оборонних реформ, необ#

хідних для реалізації національних інтересів у контексті

розвитку України як демократичної, соціальної та пра#

вової держави та спроможності сил і засобів СБіО про#

тистояти викликам і загрозам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,

що протягом існування України як незалежної держави

з'явилася 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 О.С. Бодру#

ка, Т.В. Бондар, О.Ф. Бєлова, Т.В. Балакірєва, В.П. Горбу#

ліна, А.С. Гриценка, О.І. Гриненка, О.А. Долгого, М.М. Дє#

нєжкіна, О.О. Котлянець, Г.М. Перепелиці, Л.В. По#

лякова, М.П. Требіна, О.В. Мельник, О.М. Омельчука,

О.Ф. Сальнікової, М.В. Сунгуровського, Г.П. Ситника,

А.С. Сіцінського, М.В. Сіцінської, І.А. Храбана, Н.В. Че#

реміскіна, В.О. Шамрая, В.М. Яблонського та ін.

Водночас дослідження, в яких із позицій системно#

го підходу розглядаються механізми демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборони

України, практично відсутні.

Отже, говорячи про стан розробки наукових про#

блем, пов'язаних з удосконаленням механізмів демок#

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони, слід підкреслити, що інтерес до зазначеної

теми проявляється виключно для вирішення окремих

питань цивільно#військових відносин, тобто досліджен#

ня є безсистемними і фрагментарними.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — запропонувати пріоритетні напрями

та визначити шляхи вдосконалення механізмів демо#

кратичного цивільного контролю над сектором безпе#

ки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Побудована за 26 років незалежності система демок#

ратичного цивільного контролю над СБіО України вия#

вилася неготовою ефективно захищати права і свободи

людини, які визнаються в Україні найвищою соціальною

цінністю, через спотворення системи державного та

військового управління; надмірною цензурою в засобах

масової інформації; приховування та маніпулювання сус#

пільними проблемами в інтересах окремих державних

службовців, політиків; політизацією силових структур (за#

лучення їх до політичної боротьби); корупцією тощо.

Зазначимо, що в Україні відбувається постійна мо#

дернізація механізмів контролю у сфері державного

управління, формується нова система демократичного

цивільного контролю за дотриманням вимог законодав#

ства, що регулюють діяльність СБіО. Ця система є час#

тиною всієї системи державного контролю, але має свої

особливості у формуванні та функціонуванні, що вит#

ребувані сучасним змістом контрольної діяльності в без#

пековій сфері та органами державної влади, що її

здійснюють. Тому в умовах розвитку демократії,

здійсненні першочергових реформ, насамперед у сфері

державного управління та національної безпеки, вини#

кає об'єктивна потреба в удосконаленні механізмів де#

мократичного цивільного контролю над СБіО України.

Наголошено на тому, що для України демократич#

ний цивільний контроль над СБіО — це не лише вимога

сьогодення, чинник стабільності суспільства на склад#

ному етапі його розвитку, а стратегічний напрям роз#

витку України на тривалу перспективу.

У процесі дослідження нами запропоновано основні

напрями удосконалення механізмів демократичного

цивільного контролю над СБіО України.

Зокрема перший напрям передбачає реформуван#

ня державного та військового управління у сфері демо#

кратичного цивільного контролю над СБіО.

Сутність зазначеного напряму полягає в необхідності

реформування державного та військового управління у

сфері демократичного цивільного контролю над СБіО, для

ефективної реалізації завдань політики національної без#

пеки та підвищення довіри громадян до силових структур

держави шляхом: удосконалення системи забезпечення

національної безпеки України; реформування СБіО, який

би задовольняв потребу сучасного українського суспіль#

ства, відповідав вимогам сьогодення щодо ймовірних вик#

ликів і загроз національним інтересам України у безпековій

та оборонній сферах; створення оптимальних цивільно#

військових відносин у суспільстві відповідно до стандартів

держав — членів ЄС та НАТО; забезпечення розвитку ме#

ханізмів президентського і парламентського контролю над

СБіО: удосконалення структури й уточнення функцій
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суб'єктів системи демократичного цивільного контролю;

відокремлення функцій політичного й адміністративного

управління СБіО від суто державного та військового управ#

ління їхньою діяльністю; збільшення відкритості й прозо#

рості діяльності СБіО; створення ефективної системи за#

побігання та протидії корупції у сфері витрат видатків на

безпеку і оборону тощо.

Другий напрям передбачає удосконалення законодав#

чого та нормативно#правового забезпечення організації

та здійснення демократичного цивільного контролю над

СБіО, зокрема: імплементувати прийнятий у розвинених

демократіях дворівневий спосіб законодавчого забезпе#

чення у сфері національної безпеки: на рівні закону про

національну безпеку, де слід визначити базові поняття,

принципи і державно#правовий механізм забезпечення

національної безпеки і оборони та на підзаконному рівні

— у національних стратегіях, концепціях, які мають зат#

верджуватися указами Президента України; внести зміни

до Закону України "Про основи національної безпеки Ук#

раїни" щодо вдосконалення категоріально#понятійного

апарату; внести зміни до Закону України "Про демокра#

тичний цивільний контроль над Воєнною організацією і

правоохоронними органами держави", якими слід скори#

гувати визначення базових понять і усунути ототожнення

демократичного цивільного контролю з адміністративним;

передбачити розподіл окремих повноважень гілок влади

у сфері контролю таким чином, щоб уникнути надмірної

концентрації впливу на СБіО однієї з них (системні пере#

думови неефективного розподілу повноважень і відпові#

дальності між гілками влади — виняткові повноваження

Президента України з питань контролю над СБіО не зба#

лансовані з обмеженими повноваженнями Верховної Ради

України); передбачити право політичних партій здійснен#

ня ними демократичного цивільного контролю над СБіО

(важелі демократичного цивільного контролю над СБіО

України політичні партії можуть мати лише у разі, коли вони

представлені у відповідних органах державного управлін#

ня, тому демократичний цивільний контроль з боку опо#

зиційних партій є обмеженим і неможливим) тощо.

Третій напрям передбачає розвиток демократичних ци#

вільно#військових відносини у суспільстві шляхом: приведен#

ня у відповідність із стандартами держав#членів ЄС співвідно#

шення цивільного та військового персоналу в органах СБіО;

збільшення цивільної компоненти в органах СБіО; залучен#

ня інститутів громадянського суспільства до вироблення та

реалізації політики національної безпеки, а також до оцінки

її ефективності; розроблення довгострокових програм роз#

витку цивільно#військових відносин відповідно до потреб і

можливостей держави; забезпечення правового та соці#

ального захисту військовослужбовців і членів їх сімей; зас#

тосування принципу відповідальності цивільних за рівень

ефективності силових структур за визначення функцій і зав#

дань СБіО, створення нормативно#правової бази забезпечен#

ня їхньої діяльності, визначення їх структури та чисельності;

відновлення позитивного іміджу військових і правоохоронців;

удосконалення системи зв'язків органів СБіО з громадські#

стю; впровадження європейських норм і стандартів у систе#

му цивільно#військових відносин тощо.

Визначено шляхи вдосконалення організаційного,

політичного, правового, інформаційного та спеціально#

го механізмів демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони.

Наголошено, що формування державного та

військового управління як відкритої, динамічної соціаль#

ної системи та подальше зміцнення законодавчої бази

демократичного цивільного контролю над сектором

безпеки і оборони України, з урахуванням уроків Рево#

люції Гідності та збройного конфлікту на сході Украї#

ни, мають важливе суспільне значення.

Для делегування інститутам громадянського су#

спільства окремих повноважень щодо вжиття заходів у

сфері здійснення демократичного цивільного контролю

над СБіО пропонується: розширити сферу застосування

конкурсних процедур фінансової підтримки інститутів гро#

мадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів;

передбачити обов'язкове програмно#цільове планування

видатків для державної фінансової підтримки інститутів

громадянського суспільства під час складання проектів

державного бюджету; забезпечити державний моніторинг

та оцінку проектів і заходів, що здійснюються інститутами

громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів;

забезпечити рівні можливості для інститутів громадянсь#

кого суспільства та державних установ щодо забезпечен#

ня соціальних гарантій військовослужбовців та членів їхніх

сімей за рахунок бюджетних коштів; розширити доступ

інститутів громадянського суспільства до участі в держав#

них закупівлях у сфері безпеки і оборони; розробити та

вжити комплекс інформаційно#просвітницьких заходів

щодо механізмів участі громадськості у формуванні та

реалізації політики національної безпеки тощо.

Таким чином, нами уперше: теоретично обгрунто#

вано концептуальні засади уніфікації системи правил

організації та реалізації механізмів демокритчного ци#

вільного контролю над сектором безпеки і оборони

України, які спрямовані на системно#правове, організа#

ційне, координаційне, інформаційне врегулювання

діяльності органів державного та військового управ#

ління, яке передбачає вироблення правових норм регу#

лювання цивільно#військових відносин в прецесі фор#

мування та реалізації державної політики у сфері націо#

нальної безпеки і оборони України, здійснення комп#

лексних заходів щодо чіткого розмежування функцій і

повноважень органів управління, удосконалення меха#

нізму співпраці і обміну інфорамацією між ними, поси#

лення парламентського контролю, адаптації національ#

ного законодавства до законодавства Європейського

Союзу із урахування відповідних стандартів ЄС та НАТО.

 Автором удосконалено теоретико#методичні поло#

ження, а саме:

— систему принципів демократичного цивільного кон#

тролю над сектором безпеки і оборони, що базується на

верховенстві права, чіткому розмежуванні функцій і повно#

важень політичного керівництва над органами сектору без#

пеки і оборони, професійного державного та військового

управління, взаємодії і відповідальності органів державної

влади та сектору безпеки і оборони, судовий захист суб'єктів

цивільного контролю, інформування громадськості про стан

справ у цьому секторі та про їхню діяльність, деполітизації

та деідеологізації контролю її доповненням принципами

об'єктивності контролю, дієвості контролю, гласності, сис#

тематичності та регулярності, відкритості й послідовності

політики у сфері національної безпеки і оборони України,

невідворотності покарання за вчинення злочинів проти ос#

нов національної безпеки і оборони України;
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— спеціальний механізм демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки і оборони України, який,

на відміну від існуючого, передбачає: по#перше, посилен#

ня безпекового аспекту в особливий період як механізм

реалізації в умовах зовнішньої агресії, де владні уп#

равлінські (адміністративні) функції організації оператив#

но#розшукової діяльності втілюються через комплекс ужи#

тих відповідно до Конституції і законів України, міжнарод#

них зобов'язань, правових, організаційних, інформаційних

заходів і засобів з боку спеціальних служб України (розв#

ідувальних і контррозвідувальних), оперативних

підрозділів, а також підрозділів дізнання та досудового

слідства задля недопущення порушень конституційних

прав і свобод людини та громадянина в цей період; по#

друге, посилення важелів впливу профільних комітетів

Верховної Ради України з питань безпекової та оборон#

ної політики, зокрема Комітету ВРУ з питань національної

безпеки та оборони, Комітету ВРУ з питань бюджету та

Комітету ВРУ запобігання і протидії корупції щодо вдос#

коналення контролю за використанням бюджетних коштів

на розвиток сектору безпеки і оборони, організації пар#

ламентського контролю за діяльністю спеціальних служб,

закритий характер функціонування яких потребує запро#

вадження відповідних механізмів спостереження та прий#

няття оперативних управлінських рішень;

— структурні елементи системи забезпечення націо#

нальної безпеки щодо організації та здійснення демок#

ратичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони, зокрема визначено механізми демократич#

ного цивільного контролю над цією сферою та обгрун#

товано, що найважливішими для цієї сфери є організа#

ційний, політичний, правовий, інформаційний та спе#

ціальний механізми, а також з'ясовано їх роль у системі

державного та військового управління в цій сфері.

Також наукові результати дістали подальшого роз#

витку, а саме:

— систематизація підходів і поглядів щодо місця та

ролі демократичного цивільного контролю над секто#

ром безпеки і оборони України у сфері державного та

військового управління, зокрема обгрунтовано, що роз#

виток механізмів демократичного цивільного контролю

є одним з основних напрямів реформування системи

забезпечення національної безпеки і оборони України

відповідно до стандартів ЄС та НАТО;

— підходи до реалізації механізмів демократичного

цивільного контролю над сектором безпеки і оборони

України в умовах зовнішньої агресії, що спрямовані на

вирішення проблемних питань у сфері цивільно#військо#

вих відносин безконфліктними шляхами їх врегулювання,

а саме: суспільно#політичний (комплекс соціальних, інфор#

маційних та профілактичних заходів спрямованих на за#

безпечення комунікацій представників сектору безпеки і

оборони із суспільством; здійснення інформування украї#

нського суспільства про діяльність сектору безпеки і обо#

рони); державно#правовий (застосування нових норматив#

но#правових механізмів з метою виконнання міжнародних

зобов'язаннь щодо демократичного цивільного контролю

над сектором безпеки і оборони у рамках членства та

співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та

ЄС); адміністративний (організаційне й організаційно#пра#

вове забезпечення, створення бази даних про цивільно#

військові відносини у суспільстві в умовах зовнішньої аг#

ресії на базі Урядового контактного центру національної

системи комунікації влади з громадськістю); контрольно#

наглядовий (виключення можливостей або захист від мож#

ливостей неефективного розподілу повноважень і відпо#

відальності між гілками влади — виняткові повноваження

Президента України з питань контролю над сектором без#

пеки і оборони не збалансовані з обмеженими повнова#

женнями Верховної Ради України);

— пріоритетні напрями вдосконалення механізмів

демократичного цивільного контролю над сектором без#

пеки і оборони України, зокрема запропоновані такі на#

прями: 1) реформування державного та військового уп#

равління у сфері демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони; 2) удосконалення законодав#

чого та нормативно#правового забезпечення організації

та здійснення демократичного цивільного контролю над

сектором безпеки і оборони; 3) розвиток демократичних

цивільно#військових відносини у суспільстві.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищенаведене, можна зазначити, що

відсутність сталих засад демократичного цивільного конт#

ролю над сектором безпеки і оборони створює умови для

їх політизації, порушення прав і свобод громадян, корупції,

перешкоджає розвитку демократії. Без організації дієвого

демократичного цивільного контролю над сектором без#

пеки і оборони побудова демократичної правової держави

практично неможлива. Тому удосконалення механізмів де#

мократичного цивільного контролю над сектором безпеки

і оборони — це запобігання перетворенню України на дер#

жаву з ознаками тоталітаризму та сприяння розвитку де#

мократичних процесів у силових структурах держави, що

дало б змогу знизити конфліктність у сфері цивільно#

військових відносин і підвищити рівень довіри громадян Ук#

раїни до сектору безпеки і оборони.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема#

тики є, на наш погляд дослідження питань забезпечен#

ня реалізації механізмів демократичного цивільного

контролю над спеціальними службами України.
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