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Постановка проблеми. Зважаючи на проголошення позаблокового статусу
України, особливої актуальності набуває проблема її безпеки. Реалізація зазначе-
ної проблеми передбачає розв’язання низки взаємопов’язаних дослідницьких за-
вдань. Зокрема, у контексті націотворчих процесів українського суспільства необ-
хідно переглянути підходи до будівництва сектора безпеки України з урахуванням
тенденцій, які існують у світовому співтоваристві і, зокрема, у Європейському
Союзі (ЄС).

На сьогодні значна частина міжнародних організацій, НАТО та ЄС вже не роз-
різняють оборону і безпеку, називаючи їх сектором безпеки. Сектор безпеки вони
розуміють як сукупність усіх органів і сил, обов’язок яких полягає у захисті сус-
пільства, держави та її інститутів. До його складу належать стрижньові структури,
такі, як збройні сили, правоохоронні органи, воєнізовані формування, органи роз-
відки та безпеки, митна служба, берегова охорона і прикордонна служба, а також
ті інститути, які формулюють, здійснюють і контролюють політику внутрішньої
та зовнішньої безпеки [1, с. 23]. ЄС та Європейська Парламентська Асамблея по-
діляють сектор безпеки на чотири головні складові: оборона, поліція, розвідува-
льні органи та керівництво кордонами [1, с. 23].

Мета статті. Зважаючи на прагнення України стати де-юре членом об’єднаної
Європи, вважаємо за доцільне проаналізувати поняття «сектор безпеки» з метою
його подальшого використання в нашій державі як на законодавчому, так і на док-
тринальному рівнях.

Основні результати дослідження. Ураховуючи світовий досвід, спираючись
на розробки вітчизняних та іноземних науковців, пропонується таке його робоче
визначення: сектор безпеки України — це сукупність державних органів та орга-
нізацій, які покликані ґарантувати безпеку особи, суспільства та держави. Відпо-
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відно до головних видів безпеки, які дістали поширення в нашій державі, пропо-
нується розрізняти три основні елементи сектора безпеки:

— особиста безпека громадян, громадський порядок тощо — забезпечують
правоохоронні органи;

— державна безпека — забезпечують спецслужби;
— військова безпека — забезпечує військова організація України.
Усі без винятку названі елементи сектора безпеки повинні бути реформовані у

річищі націотворчих процесів українського суспільства. Найголовнішим напря-
мом реформування сектора безпеки повинно стати чітке та однозначне розмежу-
вання усіх силових структур України з урахуванням їх функцій у системі безпеки
відповідно до запропонованої моделі. У межах кожного з цих сегментів необхідно
здійснити уніфікацію всього, що стосується логістики, підготовки кадрів і прохо-
дження служби (державної чи військової) особовим складом. Перші два елементи
потрібно цілком і беззастережно демілітаризувати, як це прийнято в усьому світі.
Їх діяльність має стати прозорою та доступною для контролю з боку суспільства.

Серед правоохоронних органів необхідно чітко визначитися з їх кількістю,
структурою та функціями. Вочевидь, для сучасної України в умовах хронічної со-
ціально-економічної кризи не до снаги утримувати таку велику кількість право-
охоронних органів. На сьогодні до них належать: «органи прокуратури, внутрі-
шніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку в Збройних Силах
України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної
податкової служби, органи і установи виконання покарань, державної контрольно-
ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здій-
снюють правозастосовні або правоохоронні функції» (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону Украї-
ни «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»).

Особливу увагу під час реформування правоохоронного сегмента необхідно
звернути на органи внутрішніх справ. Як зазначають іноземні та вітчизняні науко-
вці, «багато що з колишньої радянської структури та організації, які засновані на
надзвичайно мілітаризованій авторитарній моделі контролю та ухвалення рішень,
залишається характерним і для української міліції» [2, с. 254].

Першим кроком на шляху демілітаризації органів внутрішніх справ могло б
стати повернення українській міліції традиційної назви — поліція, оскільки по-
няття міліція (від лат. militia — військо) — це вид ополчення, що комплектується
переважно під час війни для тилової служби, і пов’язаний з військовою діяльністю
[3, с. 304—305]. На сьогодні термін «поліція» використовується більшістю країн
світу, у тому числі й низкою колишніх союзних республік.

Питання про повернення до правоохоронної сфери України усталеного поняття
«поліція» (від грецьк. πολιτςία — дослівно: управління державою, особливий ад-
міністративний орган держави та підпорядковані йому загони озброєних людей,
покликаних охороняти громадський порядок і захищати інтереси громадян, суспі-
льства та держави від протиправних посягань [3, с. 376]), у нашій державі підні-
малося ще у 2009 р. [4, с. 295]. Проте українські «реформатори» вичікували, коли
така подія трапиться в Російській Федерації, яка була і залишається одним із по-
тужних, а можливо, навіть найпотужнішим транслятором тенденцій до України.

Наступним елементом сектора безпеки, який вимагає радикальних рішень і дій
у річищі націотворчих процесів українського суспільства, є так звані розвідуваль-
ні та контррозвідувальні органи. Ми свідомо не вживаємо поняття «спецслужба»,
оскільки воно й досі не леґітимізоване в юридичній практиці України. На повсяк-
денному ж рівні до цієї категорії зазвичай відносять Службу безпеки України
(СБУ) та Службу зовнішньої розвідки України (СЗР України). Хоча насправді ні
перша, ні друга до такої не належать. Як відомо, СБУ — це дуалістичне утворен-
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ня: з одного боку, правоохоронний орган, а з іншого — військове формування.
СЗР України відповідно до закону є військовим формуванням [5], але за змістом
діяльності — це типова спецслужба.

Тож в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли в державі створено безліч
неефективних правоохоронних органів і військових формувань, а спецслужб у
прямому розумінні цього слова фактично немає. Таке становище свідчить про
надмірну мілітаризацію українського суспільства та військово-поліцейський хара-
ктер держави.

Зовсім інша ситуація існує в переважній більшості країн Європейського Сою-
зу. На думку сучасних західних дослідників І. Лея і Х. Борна, «спецслужби та ор-
гани безпеки відіграють важливу роль у демократичних суспільствах, захищаючи
національну безпеку і державний лад у демократичних країнах» [6, с. 15]. При
цьому в загальному розумінні принцип розподілу повноважень суб’єктів націона-
льної безпеки полягає в тому, що різні функції національної безпеки повинні ви-
конувати відповідні формування. Зазвичай на практиці йдеться не про жорстку
вимогу мати певну кількість державних структур, що урівноважують одна одну.
Система національної безпеки різних країн складається ексклюзивно під впливом
низки обставин. Проте, якщо розглянути головні принципи діяльності спецслужб
різних держав, то можна побачити окремі спільні риси, які суттєво відрізняють їх
від аналогічних органів сучасної України.

По-перше, у більшості країн світу, тим паче в розвинутих, ні в теоретичній, ні
у практичній площині не використовується таке поняття, як «військова організації
держави» у значені дефінієндуму і, відповідно, не існує низки автономних, само-
достатніх так званих військових формувань, які складають її структуру. Функції
ґарантування військової безпеки держави покладаються виключно на збройні си-
ли (армію), у межах яких відбувається єдина регламентація проходження військо-
вої служби особовим складом тощо.

По-друге, спецслужби більшості країн є цивільними організаціями, і зазви-
чай позбавлені правоохоронних та адміністративно-розпорядчих повноважень.
Найвідоміші спецслужби — ЦРУ, британська Служба безпеки (М І5), британсь-
ка Служба таємної розвідки (М І6), ізраїльська Мосад — є цивільними структу-
рами без права на правоохоронну діяльність. ФБР — цивільне правоохоронне
формування з функціями контррозвідки. Діяльність названих спецслужб регу-
люється виключно цивільним законодавством і не має функціональних перети-
нань з військовими відомствами своїх країн. На відміну від зазначених спецс-
лужб аналогічні організації України є військовими формуваннями, складаються
з військовиків і мають широкі правоохоронні та адміністративно-розпорядчі
повноваження.

По-третє, розвідувальна діяльність у цивілізованих країнах світу здійснюється
передусім за межами національної території. Навіть російське законодавство за-
бороняє вести розвідку проти власних громадян на території Російської Федерації.
Натомість повноваження, якими наділяються українські розвідувальні органи, зо-
крема й правоохоронні, свідчать про їх потенційну можливість проводити розві-
дувальну діяльність проти власних громадян на території України.

У суспільно-історичній практиці використання спецслужб розвинутими
країнами виокремлюються дві засадничі моделі розподілу їх повноважень, які
умовно називаються американською та європейською. Проте в обох моделях
усі військові функції, зокрема, військової розвідки та військової контррозвідки,
покладаються виключно на військове відомство (генеральний штаб). Таке по-
єднання повноважень супроводжується розвинутою системою цивільного кон-
тролю за сектором безпеки та національними традиціями. Відмінність між
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двома системами полягає у розподілі повноважень і принципів підпорядкуван-
ня правоохоронних органів і спецслужб. Це пов’язано передусім з проблемою
запобігання появі у демократичному суспільстві такого соціального явища, як
таємна поліція.

У європейській системі цивільна розвідка віднесена до компетенції виконавчої
влади. Наприклад, у Великій Британії — це спеціалізована аґенція міністерства
закордонних справ. Цивільну контррозвідку підпорядковано міністерству внутрі-
шніх справ, але вона позбавлена правоохоронних та адміністративно-розпорядчих
функцій, тобто не має права затримувати підозрюваних, вести слідство, проводи-
ти дізнання тощо. Водночас правоохоронні органи обмежуються у спеціальних
повноваженнях, таких, наприклад, як приховане збирання інформації, аґентурна
робота тощо [7, с. 10—12].

Отже, провівши аналіз діяльності спецслужб окремих іноземних держав на тлі
українського досвіду, можна зробити висновок, що в сучасному українському су-
спільстві фактично відсутнє цивілізоване забезпечення такого напряму безпеки,
як державна. Функціональна «універсальність» СБУ та «вузька спеціалізація» СЗР
свідчать про те, що процес реального створення спецслужб в Україні невиправда-
но затягнувся, а вплив радянського минулого до сьогодні продовжує позначатися
на діяльності розвідувальних і контррозвідувальних відомств, зокрема й на спро-
бах їх реформування.

На нашу думку, значною перешкодою на цьому шляху є те, що ідея демокра-
тичної розвідувальної та контррозвідувальної діяльності в тому значенні, як її ро-
зуміють на Заході, серед української політичної еліти ще не сформувалася. Хоча
усвідомлення необхідності кардинальних змін у сегменті безпеки, який обслуго-
вують спецслужби, не бракує, проте на практиці зазвичай не вистачає політичної
волі до розробки та реалізації концепції, що вимагає радикального підходу до
створення нових структур з новим корпоративним духом.

Зважаючи на те, що тема формування такого важливого соціального інституту
як спецслужби вимагає окремого фундаментального дослідження, обмежимося
лише зазначенням основних напрямів його будівництва в контексті будівництва
сектора безпеки України. Отже, відштовхуючись від іноземного досвіду та спи-
раючись на вітчизняні реалії, пропонується:

— створити на базі СБУ сучасну цивільну спецслужбу, позбавлену військових
і правоохоронних функцій з підпорядкуванням її Раді національної безпеки і обо-
рони України; правоохоронні функції разом з нинішніми структурами пропону-
ється передати до МВС України;

— зосередити функції військової розвідки та військової контррозвідки виклю-
чно в межах військової організації держави; при цьому органи військової контр-
розвідки СБУ необхідно передати до складу Міністерства оборони України на
правах окремого структурного підрозділу, а СЗР України включити безпосередньо
до складу розвідувального органу Міністерства оборони України, й підпорядкува-
ти його Генеральному штабу Збройних сил України.

Отож, розглянувши вузлові напрями реорганізації правоохоронних органів і
формування українських спецслужб, перейдемо до аналізу шляхів оновлення най-
важливішого елемента сектора безпеки — військової організації держави, оскіль-
ки від цього певною мірою залежатиме стабільний, поступальний розвиток украї-
нського суспільства.

Відразу зауважимо, що на відмінну від українських урядовців, які під військо-
вою реформою розуміють виключно скорочення Збройних сил України, ми роз-
глядаємо її як інструмент якісного піднесення боєготовності та боєздатності на-
шого війська за рахунок створення ефективної організаційно-штатної структури,
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підвищення рівня технічної оснащеності, забезпечення відповідного соціального
статусу військовиків у структурі українського суспільства.

На нашу думку, процес реформування необхідно розпочинати з уточнення ка-
тегоріально-понятійного апарату, що стосується військової сфери, оскільки за
більш ніж двадцятилітню історію української незалежності тут накопичилася ве-
лика кількість некоректних дефініцій, які суперечать не тільки науковим засадам,
а й здоровому глузду.

Для початку необхідно визначити первинне поняття, яке стане підґрунтям
усієї стрункої будівлі військової організації держави. На нашу думку, таким по-
няттям є «військове формування». Спираючись на світову та вітчизняну практи-
ку, пропонується визначити його як специфічне соціальне утворення, низовий
елемент військової організації держави, що має відносно сталу структуру, одно-
рідний склад, репрезентований військовиками, ґрунтується на засадах єдино-
владдя та призначений для виконання її завдань і функцій за допомогою силових
засобів. Військові формування актуалізуються у вигляді підрозділів, частин,
з’єднань та об’єднань.

Узагальнення та синтез уявлень, підходів і концепцій нинішньої наукової дум-
ки дозволяють дати таке визначення військової організації держави. Військова ор-
ганізація держави — це структурно оформлений та ієрархічно впорядкований
специфічний соціальний інститут суспільства, у якому домінують функціональні
та субординаційні відносини, особливий елемент державного механізму, наділе-
ний владними повноваженнями і відповідними матеріально-технічними засобами
(озброєнням івійськовою технікою) для виконання функцій держави в галузі вій-
ськової безпеки та під час надзвичайних ситуацій, що загрожують її сталості.

Виходячи з визначення військової організації держави, пропонується вважати,
що Збройні сили України — це військова організація держави, призначена для ґа-
рантування військової безпеки України всіма наявними у неї засобами та вико-
нання зобов’язань держави перед реґіональною і світовою спільнотою щодо ґара-
нтування міжнародної безпеки.

Ґрунтуючись на світовому та вітчизняному досвіді, пропонується запровадити
для позначення суходільної частини Збройних сил України, а на сьогодні це Су-
хопутні війська та Повітряні сили, поняття «Українська армія». Виходячи з цього,
Збройні сили України набудуть класичного вигляду і складатимуться з двох час-
тин, як це заведено в усьому світі:

— Української армії (елемент військової організації держави, що складається з
видів, родів та спеціальних військ, які у свою чергу складаються з військових фо-
рмувань, і призначений для виконання її завдань та функцій за допомогою засобів
насильства в межах суходільної території) та

— Військово-Морських сил (елемент військової організації держави (вид
збройних сил), який складається з родів військ (сил) і призначений для забезпе-
чення недоторканності морських і прибережних територій України за допомогою
силових засобів).

Решту складових елементів військової організації України необхідно визначати
виходячи з потреб ґарантування військової безпеки.

На нашу думку, внаслідок структурно-функціональної оптимізації військова
організація України має включати низку суспільних ідержавних інститутів, безпо-
середньо пов’язаних із забезпеченням військової безпеки держави, які загалом
відповідатимуть соціальним потребам українського суспільства. Серед них виок-
ремимо такі елементи:

1. Політичний елемент військової організації. Головними суб’єктами держав-
ного управління у військовій сфері на цьому рівні є:
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— Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних сил Украї-
ни — здійснює загальне керівництво у сфері національної і зокрема військової
безпеки держави;

— Верховна Рада України, у складі якої створений і діє Комітет із питань наці-
ональної безпеки і оборони — визначає засади внутрішньої та зовнішньої політи-
ки, засади національної, у тому числі військової безпеки, формує законодавчу ба-
зу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і військового
стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Зброй-
них Сил України;

— Кабінет Міністрів України, до складу якого за посадою входить керівник
Міністерства оборони України — забезпечує державний суверенітет, вживає за-
ходів щодо забезпечення обороноздатності, національної, зокрема військової, без-
пеки України;

— Рада національної безпеки і оборони України — координує та контролює
діяльність органів виконавчої влади у сферах національної, зокрема військової
безпеки; керує Службою безпеки України, яка відповідає за збирання розвідданих
за кордоном, проведення різноманітних операцій спеціального призначення,
отримання політичної, економічної та військової інформації з усіх реґіонів світу з
метою її використання на користь України (авторська пропозиція);

— Ставка Верховного Головнокомандувача як найвищий колегіальний орган
ґарантування військової безпеки держави може створюватися в особливий період
— забезпечує стратегічне керівництво Збройними силами України в зазначений
період.

2. Адміністративний елемент військової організації держави. На цьому рівні
Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади і військо-
вого управління здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво
Збройними силами України.

До структури Міністерства оборони України доцільно включити військову
контррозвідку.

3. Стратегічний елемент військової організації держави. До цього рівня нале-
жить Генеральний штаб Збройних сил України.

У підпорядкування Генерального штабу Збройних сил України доцільно вклю-
чити військову розвідку.

4. Видовий елемент військової організації держави. На нашу думку, вона має
включати такі основні елементи:

— Українська армія (Сухопутні війська, Військово-Повітряні Сили);
— Військово-Морські Сили;
— Національна гвардія України.
5. Родовий елемент військової організації держави.
Сухопутні війська: механізовані війська; танкові війська; аеромобільні війська;

залізничні війська; ракетні війська та артилерія; армійська авіація; війська проти-
повітряної оборони Сухопутних військ; війська зв’язку (урядовий зв’язок та за-
хист інформації); президентська варта.

Військово-Повітряні Сили.
Військово-Морські Сили: надводні сили; морська авіація; берегові ракетні

війська; війська берегової оборони; морська піхота; морська прикордонна охо-
рона.

Національна гвардія України: війська територіальної оборони; війська цивіль-
ної оборони (цивільного захисту); прикордонна варта; військова поліція.

6. Оперативно-тактичний елемент військової організації держави.
7. Тил, Озброєння та система військової освіти [4, с. 287—314].
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Висновки. Розглянувши головні тенденції та перспективи реалізації реформи
сектора безпеки України у контексті націотворчих процесів українського суспіль-
ства, відзначимо, що сучасний етап безпекового будівництва в Україні характери-
зується особливою напруженістю та складністю, які зумовлені комплексним
впливом цілої низки чинників на характер, зміст і динаміку цього процесу. Зва-
жаючи на це, необхідно твердо і неухильно продовжувати розбудову сектора без-
пеки України, найважливішими складовими якого є боєздатна військова організа-
ція держави чисельністю 350—400 тис. військовиків, потужний оборонно-
промисловий потенціал, розвинута система правоохоронних органів і спецслужб.
Збереження цих засадничих елементів на необхідному рівні має стати пріоритет-
ним завданням держави, до виконання якого повинні бути залучені як усі органи
влади, так і суспільство загалом.
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