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Розвідувальні органи є невід’ємним атрибутом
модерних потужних держав, які активно вико+
ристовують їх для захисту своїх національних
інтересів. З поширенням некласичних загроз
національній безпеці, зокрема міжнародного
тероризму та організованої злочинності, а та+
кож зброї масового ураження, значення таких
служб лише зростає. В Україні створені та
діють Служба зовнішньої розвідки, Головне
управління розвідки Міністерства оборони,
Управління розвідки Адміністрації Державної
прикордонної служби. Процес реформування
системи державних інституцій, що триває,
потребує врахування особливостей політико+
правового статусу розвідувальних органів для
уточнення механізмів управління та контролю
за їхньою діяльністю. 

У науковій літературі проблеми діяльності роз+
відувальних органів розглядалися переважно
у прикладному аспекті. Передусім, необхідно
назвати підготовлений авторським колективом
науковців та експертів Національного інституту
проблем міжнародної безпеки, Апарату Ради
національної безпеки і оборони України, СБУ та
розвідувальних органів огляд «Біла Книга 2007:
Служба безпеки та розвідувальні органи Украї+
ни», в якій, зокрема, міститься оцінка стану
відповідних органів та оприлюднено пропозиції
щодо заходів з підвищення їх ефективності [1].

Напрями перспективних досліджень, які мають
забезпечити відповідність системи розвідуваль+
них органів наявним викликам та загрозам
національній безпеці України, окреслено у стат+
ті О. Галаки та О. Ільяшова [2]. Роль і місце
Служби зовнішньої розвідки України в забезпе+
ченні національної безпеки нашої держави за
сучасних умов розглянуто в статті М. Маломужа
[3]. Пропозиції щодо шляхів удосконалення
діяльності розвідувальних органів містяться
у монографії В. Горбуліна та В. Литвиненка [4].
Розгорнуте дослідження І. Петрова присвячено
системі демократичного контролю за діяльністю
розвідувальних органів України, зокрема фінан+
сового [5]. 

Проте недостатньо
досліджено теоретич+
ні аспекти політико+
правового статусу
розвідувальних орга+
нів, які обумовлені
їхнім функціональ+
ним призначенням.
Метою цієї публіка+
ції є аналіз відповід+
них аспектів.

У сучасній демократичній державі одним із
основоположних є принцип верховенства права,
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що, зокрема, визначає пріоритет міжнародного
права над національним. Основою міжнародно+
го правового порядку є повага до суверенітету
інших держав. Водночас основні завдання роз+
відок – отримання розвідувальної інформації
(яка, за визначенням українського законо+
давства, не може бути отримана офіційним
шляхом [6]) і здійснення спеціальних заходів
з підтримки національних інтересів держави за
кордоном можуть вступати у суперечність із за+
конодавством країн, на території яких здійс+
нюється відповідна діяльність. 

Звичайно, частина діяльності відповідних спе+
ціальних служб може не мати такий характер
(аналіз інформації з відкритих джерел, діяль+
ність на території іншої країни з її дозволу, на+
приклад, у межах спільної боротьби з тероризмом
тощо). Та національні інтереси країн можуть
бути (і найчастіше бувають) суперечливі, тому не
можна розраховувати, що функціонування розві+
док обмежиться лише наведеними формами. 

Саме цим і обумовлена потреба у конфіденцій+
ності їхньої діяльності, яка загалом суперечить
принципу транспарентності, необхідної харак+
теристики діяльності державних органів в умо+
вах демократичного устрою. Обмеження, яких
вимагають від розвідувальних органів, та спе+
цифіка правового регулювання їхньої діяль+
ності спрямовані на імплементацію розвідок
у єдиний механізм демократичної держави. 

Слід наголосити, що, попри подібність певних
форм діяльності розвідок та служб безпеки,
правоохоронних органів, наприклад, викорис+
тання негласних співробітників, перехоплення
кореспонденції тощо, їхній політико+правовий
статус таки значно відрізняється. Діяльність
і служб безпеки, і правоохоронних органів
може залишатися негласною для громадськості
(відповідна практика значно поширилася після
подій 11 вересня 2001 р.), водночас, по+перше,
може чітко регулюватися законодавством
(щодо підстав, обставин, меж застосування пев+
них дій, зокрема тих, що обмежують права лю+
дини), по+друге, наявна ефективна можливість
зовнішнього контролю, зокрема судового, за
правоохоронною, контррозвідувальною чи
антитерористичною діяльністю. 

Відповідну різницю між розвідками та органа+
ми безпеки можна чітко визначити, аналізую+
чи вимоги Ради Європи. Якщо в її рекомендації

1713 (2005) «Демократичний нагляд за секто+
ром безпеки в країнах+членах» стосовно розві+
док лише вказується, що їхня діяльність «має
засновуватися на чіткому та відповідному зако+
нодавстві, за дотриманням якого має бути су+
довий нагляд» [7], то рекомендація 1402 (1999)
«Контроль за службами внутрішньої безпеки
у країнах – членах Ради Європи» встановлює
значно ширшу та розгорнутішу регламентацію.
Зокрема, у рекомендації чітко вказується, що
обмеження прав, передбачених Європейською
конвенцією прав людини, через діяльність
служб безпеки, має бути встановлено націо+
нальним законом, прописано певні мінімальні
процедури та підстави такого обмеження.
Окрім того, значно жорсткіші вимоги до конт+
ролю за діяльністю служб безпеки. Наприклад,
на відміну від розвідок, служби безпеки мають
перебувати у сфері політичної відповідальності
та під постійним контролем певного міністра,
деталізується судовий контроль за діяльністю
таких служб, який має здійснюватись не лише
постфактум, а й превентивно, коли суд надає
дозвіл на дії спецслужб, що мають велику імо+
вірність порушення прав людини [8]. 

Різні підходи відповідних рекомендацій і до
питання прозорості діяльності служб безпеки
і розвідок. Для перших загальним принципом
має бути доступність інформації для громадян,
винятки з цього права в інтересах національної
безпеки має чітко встановлювати закон, а для
других загальний принцип не встановлено,
йдеться лише про бажаність хоча б «відкладеної
прозорості», тобто визначення законом періоду,
після завершення якого з інформації про діяль+
ність розвідки знімається захист та відповідна
інформація може бути оприлюднена [8, 7].

Враховуючи, що статус розвідок такий винят+
ковий у механізмі сучасної демократичної
держави, їх використання для мінімізації від+
хилень від демократичних принципів управ+
ління має бути обмежено лише тими випадка+
ми, коли інші засоби захисту національних
інтересів або взагалі не можуть бути викорис+
тані, або є недостатньо ефективними. 

Показовим у цьому сенсі є приклад Великобри+
танії, в якій для взаємодії розвідувальних
органів з правоохоронними спеціально створе+
но Національну службу кримінальної розвідки,
що, з одного боку, має забезпечити допомогу
останнім спеціальними методами, з другого –
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забезпечити розмежування розвідувальної та
правоохоронної діяльності [5, 14 – 15]. 

Зрозуміло, що за такого підходу діяльність
розвідувальних органів у демократичних краї+
нах спрямовується на зовнішні загрози націо+
нальній безпеці. Відповідні положення передба+
чає і законодавство України. Крім того, розвіду+
вальні органи України є державними органами,
їх не можна розглядати як органи влади, оскіль+
ки вони не наділені ані нормотворчими, ані адмі+
ністративно+розпорядчими повноваженнями. 

Фактично розвідувальний орган бере участь
у процесі підготовки (через інформаційний та
аналітичний супровід) або, що відбувається
значно рідше, у виконанні управлінських
рішень. Також відповідний орган може викону+
вати певні технологічні функції (до яких,
наприклад, належить забезпечення розвіду+
вальними органами безпеки установ та грома+
дян України за кордоном). 

Такий правовий статус розвідувальних органів
дає можливість стверджувати, що призначення
керівників розвідувальних органів Президен+
том України відповідає Основному Закону і піс+
ля внесення змін від 8 грудня 2008 р. (у чинній
редакції ст. 116 Конституції України пунктом
92 визначено, що керівників центральних орга+
нів виконавчої влади, які не входять до складу
уряду, призначає Кабінет Міністрів України
[9]). Особливий порядок призначення на відпо+
відні посади, розмежування безпосереднього
управління розвідувальними органами та полі+
тичного керівництва сприяє забезпеченню
деполітизації їхньої діяльності, надійнішому
демократичному цивільному контролю.

Не менш важливим є забезпечення через особ+
ливий порядок призначення та надання повно+
важень їхнім керівникам адміністративної
автономності розвідувальних органів. Відпо+
відна автономність необхідна для забезпечення
відокремлення розвідувальної діяльності від
правозастосовчих функцій центральних орга+
нів виконавчої влади, до структури яких вхо+
дять розвідувальні органи. Слід зазначити, що
власний правоохоронний орган має у своєму
складі Міністерство оборони (Військова служба
правопорядку у Збройних Силах України),
а Державну прикордонну службу України
законом визначено як «правоохоронний орган
спеціального призначення» [10]. 

У законодавчому регулюванні діяльності розві+
дувальних органів наявна певна проблема –
недостатнє розмежування розвідувальних
і правоохоронних функцій. Ідеться про фак+
тичну відсутність у відповідному законі спе+
ціальних норм про оперативну діяльність розві+
дувальних органів, є лише відсильна норма до
Закону України «Про оперативно+розшукову
діяльність». Водночас цей закон було ухвалено
з метою регулювання виконання правоохорон+
них функцій [11]. Норми, що визначають
специфіку діяльності розвідувальних органів,
внесено до нього пізніше і фактично мають
характер механічного інкорпорування, що
суперечить загальній філософії документа –
«оперативно+розшукова діяльність – засіб
попередження та розкриття злочинів». 

Іншою проблемою є воєнізований характер
українських цивільних розвідувальних орга+
нів, які досі комплектуються переважно війсь+
ковослужбовцями. Така практика не відповідає
прийнятим стандартам демократичних країн,
але має пояснення організаційного, правового,
а також суспільного й історичного характеру.

Еволюція не лише розвідувальних органів,
а й всього силового блоку України розпочалася
від радянської системи, суттєвою рисою якої
була мілітаризація всіх сфер суспільного
життя. Складні умови перших років україн+
ської державності, необхідність вирішення
інших (загальніших) завдань посилили вплив
відповідного чинника на сучасний інституцій+
ний дизайн української розвідки.

Варто вказати й на інші чинники. Специфіка
діяльності працівників розвідувальних органів
потребує певного обмеження їхніх прав та
певних вимог, які не можуть бути забезпечені
сьогоднішнім правовим статусом державного
службовця. Проте, на нашу думку, розв’язати
цю проблему доцільніше через зміну законо+
давства про державну службу та запроваджен+
ня особливого регулювання для службовців
розвідувальних органів, Служби безпеки, пра+
воохоронних органів, а не принципово відхи+
ляючи можливість безпосереднього виконання
розвідувальних функцій співробітником без
статусу військовослужбовця.

Іншою підставою для збереження за співробіт+
никами розвідувальних органів статусу війсь+
ковослужбовця є вищий соціальний захист цієї
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категорії осіб. Та й цю проблему можна розв’я+
зати шляхом відповідних законодавчих змін.

І, нарешті, остання проблема, що стоїть на
шляху демілітаризації цивільних розвідуваль+
них органів, є соціально+психологічною. Йдеть+
ся про сприйняття співробітниками розвіду+
вальних органів своєї служби як виконання
військового обов’язку, про моральну цінність
для них статусу офіцера. Вирішення цього
питання не просте і потребує комплексного
підходу. Формування нової етики та традицій
у розвідувальній спільноті не може відбуватися
директивно та не є справою одного дня. 

Слід також цілком погодитися з твердженням,
що «демілітаризація – не «священна корова»,
а механізм забезпечення розвідувальних орга+
нів професійними і патріотично налаштовани+
ми кадрами, а також засіб посилення демокра+
тичного цивільного контролю» [4, 88]. Тому
відповідні заходи доцільніше здійснювати
в межах комплексних реформ розвідувальної
спільноти.

Висновки. Загалом еволюція політико+право+
вого статусу розвідувальних органів України
відбувається у напрямі наближення до вимог,
які висувають до розвідок у провідних демокра+
тичних країнах. Ними є деполітизованість
відповідних служб, визначення основним їх
завданням забезпечення всебічної поінформо+
ваності легітимно обраного керівництва дер+
жави, здійснення ефективного демократичного
цивільного контролю за діяльністю розвідок.
Позитивним чинником, що прискорює відпо+
відні зміни, є співпраця із зарубіжними партне+
рами, зокрема в межах зусиль з реформування
сектору безпеки України з метою забезпечення
його відповідності стандартам НАТО. 

Водночас вітчизняна законодавчо+нормативна
база не досить чітко регламентує механізми
спрямування та координації розвідок на полі+
тичному рівні, розмежування розвідувальної та
правоохоронної діяльності на оперативному
рівні, а також інструменти та межі парламент+
ського контролю за діяльністю розвідувальних
органів. Для розробки відповідних змін до за+
конодавства, які, з одного боку, унеможливи+
ли б зловживання можливостями розвідуваль+
них органів, з другого – були адекватні їхнім

потребам, необхідні подальші наукові дослі+
дження за відповідними напрямами. 
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