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Якщо історія нас чогось вчить про розвідку, то це те, що найвищим ступенем 
ідіотизму є ігнорування зовнішнього світу, який може представляти 

безліч небезпечних проблем, що серйозно загрожують нашим національним 
інтересам... Ми повинні зрозуміти це, а також враховувати невизначене 

майбутнє країн-гігантів, таких, як Росія, Китай.

Роберт Дж. Вулсі (1941), 
 американський політик,  

директор Центральної розвідки і глава ЦРу (1993–1995)

Політики приходять і йдуть, а спецслужби залишаються.

Рейнхард Гелен (1902–1979), 
організатор та перший голова (президент)  

Федеральної розвідувальної служби ФРН BND (1956–1968)

ВСТУП
Національна безпека надзвичайно важлива для будь-якої держави, тому їй завжди 

намагаються приділити належну увагу. У сучасному основною метою забезпечення без-
пеки є, насамперед, захист прав і свобод людини та створення сприятливих умов для 
розвитку особистості і держави у цілому. 

Головне завдання національної безпеки — надати людині якомога більших можли-
востей для самореалізації і максимально задовольнити її матеріальні і духовні потре-
би. Забезпечення безпеки як стану захищеності життєво важливих інтересів особи, су-
спільства і держави потребує цілеспрямованої, широкомасштабної і багатопланової 
діяльності.

Захист національних інтересів держави від різноманітних і різнопланових загроз ре-
алізується системою забезпечення національної безпеки. Стан, розвиток і шляхи ре-
формування цієї системи постають як одні з найбільш актуальних для держави питань 
сьогодення. Наприклад, під час протидії України широкомасштабній агресії Російської 
Федерації стало очевидним, що ця система у тогочасному вигляді була не спромож-
на функціонувати належним чином і, відповідно, ефективно протистояти російській 
агресії.
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ЛЕКЦІЯ 6. РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

6.1. ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Поняття національної безпеки держави та її складові
Безпека в буквальному сенсі слова означає відсутність небезпеки. Вперше термін 

«національна безпека» був використаний у 1904 р. в посланні президента США Те-
одора Рузвельта Конгресу, де він обґрунтував приєднання зони Панамського каналу 
інтересами «національної безпеки» З 1986 р. президент США щороку звертається до 
конгресу з посланням, яке має назву «Стратегія національної безпеки США». В СРСР 
проблему національної безпеки офіційно не розробляли. Її ніби включали до звичної 
для радянської доби категорії «обороноздатність».

Національну безпеку держави фахівці провідних країн світу визначають як захи-
щеність життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зов-
нішніх загроз. При цьому під захищеністю фахівці розуміють здатність збереження 
об’єктом або системою (природа, людина, суспільство, держава та ін.) своєї якісної ви-
значеності й можливості виконання своїх функцій в умовах дії негативних чинників. 

Є кілька підходів до визначення терміна «національна безпека». Енциклопедичний підхід ха-
рактеризує національну безпеку, як: 1) стан, за якого забезпечується захист життєво важливих ін-
тересів держави і громадянського суспільства в економічній, політичній, воєнній, гуманітарній та 
інших сферах; 2) єдність зовнішніх і внутрішніх умов існування поліетнічної (або моноетнічної) 
держави, які гарантують етносу територіальну цілісність, захищеність етнічного менталітету і ви-
ключають насильницьку зміну етнічної самоідентификації. 

Фахівці у сфері національної безпеки держави розглядають національну безпеку як наукову 
категорію, яка є сукупністю офіційно прийнятих поглядів на цілі й державну стратегію в забез-
печенні безпеки людини і громадянина, суспільства та держави від зовнішніх і внутрішніх загроз 
політичного, економічного, соціального, воєнного, техногенного, екологічного, інформаційного й 
іншого характеру з урахуванням наявних ресурсів і можливостей. Тобто національну безпеку роз-
глядають як складну багаторівневу функціональну систему, в якій безперервно відбуваються про-
цеси взаємодії, конкуренції й протиборства життєво важливих інтересів особи, суспільства, держа-
ви з небезпеками і загрозами цим інтересам, що мають як внутрішнє, так і зовнішнє походження.

Українські фахівці визначають суть терміна «національна безпека держави» як за-
хищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, 
за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобіган-
ня і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам

у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборо-
ни, міграційної політики, охорони здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної по-
літики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, 
соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фі-
нансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бю-
джетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, 
інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформа-
ції, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв’язку, інформацій-
них технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, викори-
стання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього 
природного середовища та в інших сферах державного управління при виникненні негативних 
тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

Закон України «Про національну безпеку України» визначає, що національна без-
пека України — захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демо-
кратичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реаль-
них та потенційних загроз1.

Фахівці і науковці визначають три основних категорії, які охоплює національна без-
пека:

 9 людину – з її правами, свободами та притаманними їй життєво важливими інтересами (якісна їжа, чиста 
питна вода, житло, здоров’я, особиста безпека тощо);

1	 Закон	України	«Про	національну	безпеку	України».	Ст.	1	[Електронний	ресурс]	/	Верховна	Рада	України	1994–2018.	—	Режим	доступу	
:	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
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6.1. ОсНОВи НаЦіОНальНОї безпеки ДеРжаВи

 9 суспільство (об’єднання та групи людей) – із його життєво важливими інтересами;
 9 державу – з її інтересами та процесом їх реалізації щодо забезпечення сталого розвитку суспільства у всіх 

його сферах.
До складових національної безпеки держави фахівці зараховують:
державну безпеку — поняття, що характеризує рівень захищеності держави від зовнішніх і вну-

трішніх загроз;
воєнну безпеку – спроможність країни та її збройних сил протидіяти або перешкоджати збит-

кам, що можуть завдаватися її національній безпеці засобами збройного насилля;
громадську безпеку — поняття, виражене в рівні захищеності особистості і суспільства, пере-

важно від загальних внутрішніх загроз;
техногенну безпеку — рівень захищеності від загроз техногенного характеру;
екологічну безпеку і захист від загроз стихійних лих;
економічну безпеку;
енергетичну безпеку;
інформаційну безпеку;
безпеку особистості.

Організація Об’єднаних Націй визнає два основних компоненти безпеки людини: свободу від 
страху і свободу від злиденності або бідності. ООН розробила всеосяжну концепцію безпеки лю-
дини, яка складається з восьми основних категорій:

економічна безпека;
продовольча безпека;
безпека для здоров’я;
екологічна безпека;
особиста безпека;
соціальна безпека;
громадська безпека;
політична безпека.
Базовою в цій системі є «безпека особи», тому головним пріоритетом в діяльності щодо забез-

печення національної безпеки є якість життя громадян, створення умов для реалізації здібностей 
кожної людини, для всебічного розвитку людей, для їх адаптації в сучасному динамічному світі.
Вирішальну роль у формуванні та забезпеченні національної безпеки держави віді-

грають національні цінності, національні інтереси і національні завдання.

Національні цінності — це фундаментальні моральні норми, звичаї, традиції, що 
визначають життєву позицію людей, а також надбання суспільства в сфері матеріаль-
ної і духовної культури. До національних цінностей слід зарахувати також унікальні 
природні багатства суспільства.

Національні інтереси — це усвідомлене, офіційно виражене ставлення до націо-
нальних цінностей. Питання визначення національних інтересів — це ключове питан-
ня для будь-якої держави, бо саме через них оцінюється рівень безпеки і захищеності 
як окремої людини, так і держави та суспільства в цілому.

Національні завдання — найбільш рухливий елемент у системі національної 
безпеки. Вони визначаються і формуються через призму національних цінностей і ін-
тересів. Національні завдання — це основоположні орієнтири в діяльності держави, 
суспільства та окремих громадян щодо реалізації та захисту національних інтересів. 
Національні завдання як би переводять у практичну площину питання захисту націо-
нальних цінностей і інтересів, визначають пріоритети внутрішньої та зовнішньої по-
літики держави.

Основне завдання системи національної безпеки держави — захист національних 
інтересів від різного роду загроз. Відповідно до міжнародного законодавства, загроза 
безпеці — це сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим 
інтересам особистості, суспільства і держави. 

При цьому фахівці розрізняють кілька видів і типів загроз.
За ступенем ймовірності: реальні та потенційні.
За походженням: природно-природні, техногенні і соціальні.
За спрямованістю: внутрішні і зовнішні.
За масштабами: глобальні, регіональні, локальні.
За ступенем впливу: виклик, ризик, небезпека, власне загроза.
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ЛЕКЦІЯ 6. РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Також фахівці визначають і інші терміни з питань національної безпеки:  
ризик — це сукупність обставин, необов’язково конкретно загрозливого характеру, 
безумовно вимагає реагувати на них; виклик — можливість виникнення несприят-
ливих і небажаних наслідків; небезпека — цілком усвідомлювана, але не фатальна 
ймовірність завдавання шкоди національним інтересам; загроза — безпосередня 
небезпека заподіяння шкоди життєво важливим інтересам.

Проілюструємо це положення спочатку на простому побутовому прикладі. Будь-, 
навіть дуже досвідчений, водій, сідаючи за кермо автомобіля і виїжджаючи на шосе, 
піддає свою особисту безпеку і безпеку своїх пасажирів на певний ризик. Водій, що 
перевищує встановлену швидкість руху, переводить небезпеку на більш високий рі-
вень — рівень виклику. Якщо ж він сідає за кермо в нетверезому вигляді або веде 
машину, не звертаючи уваги на знаки дорожнього руху, — то це вже загроза і для 
його особистої безпеки, і для безпеки пасажирів.

Українське законодавство так визначає суть терміна «загрози національній без-
пеці» — явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або мо-
жуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збережен-
ня національних цінностей держави.

Загрози класифікуються за:
якістю (достеменністю) виявлення: уявні і реальні загрози;
характером спрямування: прямі і непрямі;
характером здійснення: явні і приховані;
розташуванням джерел: внутрішні і зовнішні;
змістом: воєнні, економічні, соціально-психологічні, екологічні, ідеологічні, техногенні, ін-

формаційні тощо.
У науковій літературі пропонується кілька варіантів класифікації характеристик загроз наці-

ональній безпеці. На думку українських фахівців з питань національної безпеки, характеристи-
ки загроз систематизуються так: джерело загрози; характер загрози; рівень загрози; масштаб за-
грози; напрям загрози; можливі наслідки. Усі ці характеристики заносяться в окремий документ 
– паспорт загрози.

Більш розгорнуті визначення термінів «виклик» і «ризик» викладені в численних роботах 
фахівців-правознавців. «Виклики національній безпеці» визначаються як сукупність факто-
рів, здатних за певних умов призвести до виникнення загрози національній безпеці; сукупність 
факторів, які не мають загрозливого характеру на момент їх появи через відсутність намірів і 
потенціалу, але здатних при збереженні тенденцій їх розвитку перерости в небезпеку і завдати 
шкоди безпеці. При цьому «виклик» несе в собі мінімальний «ризик» і характеризується уяв-
ною готовністю до заподіяння шкоди. А «ризик у сфері національної безпеки» (як можливість 
завдати шкоди національним інтересам держави в тій чи іншій сфері в зв’язку з реалізацією за-
грози національній безпеці) має найнижчий рівень небезпеки.

Найважливіший компонент політики національної безпеки полягає в освоєнні і вмі-
лому застосуванні технологій перетворення загроз у виклики, а викликів — в ризики. 
Якщо ж ризики переростають у виклики, а виклики — у загрози, то це безсумнівна оз-
нака серйозних збоїв в системі національної безпеки тієї чи іншої країни. Аналіз будь-
якої проблеми національної або міжнародної безпеки повинен починатися з аналізу 
ризиків, викликів і загроз та можливостей перетворення загроз у виклики, а викли-
ків — у ризики.

Отже, національна безпека держави — це показник стану нації, який означає, що су-
купна дія внутрішніх і зовнішніх негативних факторів не може значно знизити якість 
її життя і не створює загрозу її існуванню.
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6.1. ОсНОВи НаЦіОНальНОї безпеки ДеРжаВи

Воєнна безпека держави
Одним з важливих напрямів діяльності держави у сфері національної безпеки та 

вагомою її складовою є забезпечення воєнної безпеки, тобто гарантування адекватної 
реакції на загрози, які можуть виникнути, за раціональних при цьому видатках на на-
ціональну оборону. Мета забезпечення воєнної безпеки держави – запобігти, локалі-
зувати і нейтралізувати загрози воєнного характеру.

Стратегічна мета забезпечення воєнної безпеки держави — створити і підтримува-
ти таке політичне, міжнародне і воєнно-стратегічне становище країни, яке б унемож-
ливлювало спроби будь-якої держави або союзу держав будь-якими діями послабити 
роль і значення країни як суб’єкта міжнародних відносин, змінити вектор її соціаль-
но-економічного розвитку, завдати шкоди чи створити такі умови, які зашкодять її на-
ціональним інтересам.

Для реалізації життєво важливого завдання держави щодо захисту суверенітету і 
територіальної цілісності країни створюються сили, засоби й органи, які здатні спіль-
ними зусиллями виконати це завдання. Їх діяльність,. що об’єднана загальними ці-
лями, завданнями і способами реалізації, базується на єдиній нормативній правовій 
базі і загальних принципах забезпечення національної безпеки, здійснюється в єди-
ному стратегічному стилі управління. Сукупність цих сил, засобів і органів створює 
систему забезпечення воєнної безпеки держави (СЗВБ).

Фахівці розглядають СЗВБ, як сукупність сил, засобів і органів, створених державою 
для захисту суверенітету і територіальної цілісності країни, діяльність яких об’єднана 
загальними цілями, завданнями і способами реалізації та базується на єдиній нор-
мативній базі і загальних принципах забезпечення національної безпеки і здійсню-
ється в єдиному стратегічному стилі управління.

Основна роль СЗВБ в структурах державної влади і управління полягає в тому, що 
ця система повинна жорстко пов’язувати національні інтереси, цінності та цілі дер-
жави з її політичним курсом, різного роду загрозами воєнного характеру, а також 
формами і способами їх реалізації переважно політико-військовими і військовими 
методами.

Важливим елементом підтримання належного рівня воєнної безпеки є її інфор-
маційне забезпечення. Зараз це поняття здебільшого сприймається як еквівалент 
програмного забезпечення, однак фахівці з питань воєнної безпеки пропонують під 
інформаційним забезпеченням воєнної безпеки розуміти пошук, збір, аналіз та на-
дання відповідним органам державної влади інформації, необхідної для здійснення 
безпекової діяльності, оцінювання стану воєнної безпеки та рівня воєнних загроз, 
запобігання небажаних (небезпечних) ситуацій.

Для виконання зазначених вище завдань у державі створюється система інфор-
маційного забезпечення воєнної безпеки держави (СІЗВБ), під якою фахів-
ці розуміють сукупність відповідних органів управління, підрозділів міністерств і ві-
домств, недержавні інституції (з інформаційно-аналітичними можливостями щодо 
аналізу загроз воєнній безпеці держави) з функціями, установленими норматив-
но-правовими актами, щодо безпосереднього виконання заходів з пошуку, збору, 
аналізу, обробки та надання інформації органам державної влади, які уповноваже-
ні проводити політику держави у сфері воєнної безпеки.

До СІЗВБ фахівці зараховують такі складові: суб’єкти забезпечення національної і воєнної без-
пеки; розвідувальні органи держави; координаційні органи держави з питань національної і воєн-
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ної безпеки та розвідувальної діяльності; інформаційна інфраструктура. Вони перебувають у тісній 
взаємодії, а інформація, що надходить від розвідувальних органів, дозволяє керівництву держа-
ви та іншим споживачам розвідувальної інформації ухвалювати обґрунтовані рішення щодо за-
безпечення національної і воєнної безпеки.

Уся інформація, що передається від розвідувальних органів до споживачів, поділяється на:
стратегічну — інформація про глобальні процеси в економіці, політиці, військовій сфері тощо, 

які можуть здійснити який-небудь вплив (позитивний або негативний) на державу. Така інфор-
мація необхідна для прийняття стратегічних рішень щодо глобальної мети розвитку держави. 
Стратегічна розвідувальна інформація — це розвідувальна інформація, яка необхідна для форму-
вання державної політики і планування на національному і міжнародному рівнях. Це найвищий 
рівень розвідувальної інформації, добутої у відповідь на конкретні запити споживачів щодо наці-
ональних і міжнародних політичних, економічних, військових тощо питань. Стратегічна розвіду-
вальна інформація стосується зовнішніх загроз національним інтересам держави та питань між-
народного характеру;

тактичну — інформація для прийняття рішень щодо оптимізації шляхів досягнення глобаль-
ної мети, з урахуванням зміни обстановки. Тактична розвідувальна інформація — це розвідуваль-
на інформація, яка необхідна для планування на тактичному рівні, наприклад, для ведення бойо-
вих дій або проведення спеціальних операцій;

оперативну — інформація для прийняття керівництвом обґрунтованих рішень щодо усунен-
ня поточних проблем держави.

Загалом на сучасному етапі спостерігається широке використання інформаційного 
фактора у воєнній політиці. Провідні держави світу приділяють значну увагу нарощу-
ванню власного воєнно-інформаційного потенціалу, пріоритетному розвитку інфор-
маційних засобів воєнної політики й посиленню інформаційного компонента в струк-
турі воєнної сили.

У зв’язку з цим питання ключової ролі інформаційного забезпечення воєнної без-
пеки держави є актуальним, що підтверджують численні дослідження і публікації, які 
присвячені питанням визначення ролі інформації в сучасному світі та, власне, інфор-
маційного забезпечення воєнної безпеки держави.

6.2. РОЛЬ І МІСЦЕ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ У СИСТЕМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Руйнування біполярної системи світового устрою наприкінці ХХ ст. трансформува-
ло проблему ухвалення будь-яких рішень у сфері національної безпеки з двомірного 
в багатомірне завдання. Тобто сьогодні розв’язання сукупності завдань, пов’язаних 
із забезпеченням націо нальної безпеки, перебувають в деякому багатомірному про-
сторі, де все активніше проявляють себе інші суб’єкти міжнародних відносин та су-
спільні процеси. Раніше структурно-функціональна «простота» біполярної системи 
сприяла певному ступеню надійності та прогнозованої спрямованості аналізу між-
народної та національної безпеки. За її відсутності визначення національних інте-
ресів та розробка ефективних стратегій, спрямованих на їх реалізацію переросло у 
більш складну проблему.

У XXI ст. просліджується тенденція стирання кордонів між станом війни і миру. 
Війни вже офіційно не оголошуються, а розпочавшись — тривають не за звичним сце-
нарієм і шаблоном. Широко використовуються асиметричні воєнні дії з використан-
ням сил спеціальних операцій, приватних військових компаній та внутрішньої опози-
ції для створення постійно діючого фронту на всій території протистояння держави 
супротивника, а також кібернетичного та інформаційного нападу, форми і способи 
яких постійно удосконалюються. Все це відбувається на тлі дипломатичного, еконо-
мічного та інших тисків, наприклад — релігійних, і об’єднується загальним понят-
тям «гібридна війна».
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Виникнення поняття «гібридної війни» в спектрі конфліктів сучасності додало 
імпульс необхідності змін і адаптації до нових військово-політичних реальностей в 
оборонній, безпековій (зокрема — розвідувальній), адміністративно-політичній, со-
ціально-економічній, культурно-світоглядній сферах багатьох держав. Розвідка в про-
тистоянні держави «гібридним» загрозам потребує удосконалення її способів, сил і 
засобів, а також іншого планування і організації дій і ведеться в умовах, які суттєво 
відрізняються від умов традиційних конфліктів (війн).

Держава націлює всі види розвідки на добування застережних відомостей про пла-
ни і наміри супротивника (об’єкта потенційної загрози національній безпеці), які ним 
приховуються як до початку військових дій, так і під час війни. Добування достовір-
ної та своєчасної розвідувальної інформації про те, де і якими силами планує і здійс-
нює підривні операції противник при підготовці і веденні гібридної війни, є найваж-
ливішим завданням розвідки.

Першочерговим завданням розвідувальних органів вважається запобігання страте-
гічній раптовості впливу ризиків, викликів,  небезпек і загроз на міжнародну і наці-
ональну безпеку. В Україні Стратегія національної безпеки є основою для плануван-
ня і реалізації державної політики у сфері національної безпеки і визначає актуальні 
загрози національній безпеці України та відповідні цілі, завдання, механізми захи-
сту національних інтересів України.

Роль розвідки у забезпеченні національної безпеки держави важко переоці нити. 
З погляду фахівців, у цій сфері є коректним виділити два основні напрями розвіду-
вальної діяльності:

1. Інформаційне забезпечення, 
складовими якого є:
здобування інформації про загрози національній безпеці;
пошук інформації для моделювання ефективних заходів протидії загрозам національній без-

пеці;
пошук інформації про характер можливої протидії з боку країни — імовірного супротивни-

ка (оцінка супротивником загроз з нашого боку, способи якими вони збираються їх парирувати, 
оцінка ефективності нашої діяльності з протидії загрозам).
2. Проведення спецоперацій з профілактики загроз національній безпеці та їх усу-

нення.

Розвідка формує один з найбільш значущих аспектів інформаційного забезпечен-
ня цієї діяльності. Найважливіша функція розвідки — добування інформації про те, 
що загрожує безпеці країни: чи загрози явні; чи загрози приховані; чи загрози, які 
можуть виникати в майбутньому. Практика підтверджує, що виявлення загроз — це 
лише перший етап. Не менш важливою фазою забезпечення національної безпеки 
є моделювання і реалізація заходів протидії цим загрозам, а в ідеалі — запобігання 
їх виникненню.

Розвідка, головним призначенням якої є викриття і зостереження про за-
грози життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави, віді-
грає найважливішу роль в системі забезпечення як національної, так і між-
народної безпеки. У формі розвідувального співтовариства вона залучає всі 
наявні можливості для визначення всіх форм небезпек національній і міжнарод-
ній безпеці. І, як показує аналіз певних інформаційних документів спільноти,  
їх перелік досить великий, що пов’язано з впливом різних зовнішніх і внутрішніх фак-
торів, і не може не викликати труднощів у визначенні серед них потенційних і реаль-
них загроз безпеці держави.
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6.3. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Правову основу державної політики у сферах національної безпеки і оборони ста-
новлять Конституція України, закони України, міжнародні договори, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання Консти-
туції та законів України інші нормативно-правові акти.

У червні 2018 р. в Україні був ухвалений багатостраждальний основоположний 
законодавчий документ з питань національної безпеки — новий Закон «Про націо-
нальну безпеку України», який відповідно до Конституції України визначає основи 
та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної по-
літики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз. 

У Законі визначені основні категорії і поняття у галузі національної безпеки: націо-
нальна безпека України, національні інтереси України, воєнна безпека, державна без-
пека, загрози національній безпеці України, воєнний конфлікт, збройний конфлікт.

національна безпека України — захищеність державного суверенітету, територіальної ці-
лісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від ре-
альних та потенційних загроз;

національні інтереси України — життєво важливі інтереси людини, суспільства і держа-
ви, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний 
розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян;

воєнна безпека — захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демо-
кратичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від воєн-
них загроз;

державна безпека — захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демо-
кратичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реаль-
них і потенційних загроз невоєнного характеру;

загрози національній безпеці України — явища, тенденції і чинники, що унеможливлю-
ють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтере-
сів та збереження національних цінностей України;

воєнний конфлікт — форма розв’язання міждержавних або внутрішньодержавних супереч-
ностей із двостороннім застосуванням воєнної сили; основними видами воєнного конфлікту є вій-
на та збройний конфлікт;

збройний конфлікт — збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, 
збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території 
однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт) та ін.
Відповідно до Закону «Про національну безпеку України» державна політика у сфе-

рах національної безпеки і оборони спрямована на захист:

 9 людини і громадянина — їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов 
життєдіяльності;

 9 суспільства — його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку;
 9 держави — її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності;
 9 території, навколишнього природного середовища — від надзвичайних ситуацій.

Тобто об’єктами забезпечення національної безпеки України визначені людина і 
громадянин, суспільство, держава і територія.

Закон «Про національну безпеку України» чітко не визначає перелік суб’єктів за-
безпечення національної безпеки, але фахівці з цього питання і попередні законодав-
чі акти України до них зараховують:

 9 президента україни;
 9 Верховну Раду україни;
 9 кабінет міністрів україни;
 9 Раду національної безпеки і оборони україни;
 9 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
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 9 Національний банк україни;
 9 суди загальної юрисдикції;
 9 прокуратуру україни;
 9 Національне антикорупційне бюро україни;
 9 місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
 9 збройні сили, служба безпеки, служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба та інші 

військові формування, утворені відповідно до законів україни;
 9 органи і підрозділи цивільного захисту;
 9 громадяни україни, об’єднання громадян.

Система забезпечення національної безпеки (СЗНБ)
Згідно з сучасними уявленнями, СЗНБ — це передусім організаційна система взає-

мопов’язаних і взаємообумовлених суб’єктів забезпечення національної безпеки (дер-
жавних і недержавних інституцій, посадових осіб, органів державної влади і місцевого 
самоврядування, державних установ і закладів, сил і засобів, інститутів громадянського 
суспільства) та механізмів (інституційних, організаційних, правових та інших), які по-
кликані вирішувати завдання гарантування національної безпеки у визначений зако-
нодавством спосіб.

Основним суб’єктом забезпечення національної безпеки є народ, держава, яка здійс-
нює функції у цій галузі через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Дер-
жава відповідно до чинного законодавства забезпечує безпеку кожного громадянина 
на своїй території і захист та заступництво громадянам, які перебувають за її межа-
ми. Крім того, суб’єктами безпеки є громадяни і громадські об’єднання, що володіють 
правами і обов’язками щодо забезпечення національної безпеки відповідно до чинно-
го законодавства2.

Структура СЗНБ
Фахівці наводять таку структуру цієї системи: підсистема державного забезпечен-

ня національної безпеки, підсистема державного забезпечення національної безпеки, 
суб’єкти забезпечення національної безпеки.

підсистема державного забезпечення національної безпеки: президент; координаційний орган 
з питань національної безпеки і оборони при президентові; вищий орган виконавчої влади; ви-
щий законодавчий орган державної влади; національний банк; суди загальної юрисдикції; кон-
ституційний суд; прокуратура; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місце-
ві органи виконавчої влади;

підсистема недержавного забезпечення національної безпеки: окремі громадяни; органи місце-
вого самоврядування; органи самоорганізації населення; приватний нотаріат; адвокатура; приватні 
детективні та охоронні агентства; об’єднання громадян; політичні партії; професійні спілки; релігій-
ні об’єднання тощо.

Забезпечення національної безпеки є обов’язковим для усіх інших державних органів і органі-
зацій, яке вони здійснюють у межах своєї компетенції самостійно, а також при зверненні основних 
суб’єктів CЗНБ. Систему забезпечення національної безпеки складає певне коло суб’єктів, які ді-
ють відповідно до поставлених завдань і виконують конкретні функції.

Основним суб’єктом забезпечення національної безпеки є народ, держава, яка здійснює функ-
ції у цій галузі через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Держава відповідно до 
чинного законодавства забезпечує безпеку кожного громадянина на своїй території і захист та за-
ступництво громадянам, які перебувають за її межами. Крім того, суб’єктами безпеки є громадя-
ни і громадські об’єднання, що володіють правами і обов’язками щодо забезпечення національ-
ної безпеки відповідно до чинного законодавства.

Серед всієї сукупності суб’єктів забезпечення національної безпеки України виокрем-
люються органи та сили безпеки і оборони. Йдеться про відокремлення сектора без-

2	 Субъекты	обеспечения	безопасности	 [Електронний	ресурс]	 /	Национальная	энцикло	педическая	 служба	—	Режим	доступу:	http://
politike.ru/termin/subekty-obespechenija-bezopasnosti.html
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пеки і оборони як ключового елементу Системи забезпечення національної безпеки 
України.

Сектор безпеки і оборони (СБО) — система органів державної влади, Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 
правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призна-
чення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислово-
го комплексу України, діяльність яких спрямована на захист національних інтересів 
України від загроз, а також громадяни та громадські об’єднання, які добровільно бе-
руть участь у забезпеченні національної безпеки України.

Таким чином, сектор безпеки і оборони України складається з чотирьох взаємопов’я-
заних складових: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; гро-
мадяни та громадські об’єднання.

сили безпеки: правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціаль-
ного призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші 
органи, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечен-
ня національної безпеки України, 

до яких відносяться:
Служба безпеки України;
Служба зовнішньої розвідки України;
Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
Національна поліція України;
Міністерство внутрішніх справ України;
Управління державної охорони України;
Державна служба спецзв’язку та захисту інформації України;
Державна кримінально-виконавча служба України;
Національне антикорупційне бюро;
Національне агентство з питань запобігання корупції.

сили оборони: — Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до за-
конів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи 
спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та за-
конами України покладено функції із забезпечення оборони держави,

зокрема:
Головне управління розвідки Міністерства оборони України;
Національна гвардія України;
Державна прикордонна служба України;
Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Стан складових сектора безпеки і оборони навесні 2014 р. не надав змоги забезпечи-
ти гарантоване реагування на актуальні загрози національній безпеці України.

Так, у 2010–2013 рр. РНБО України лише один раз обговорювала на засіданні зга-
дані питання. Також тільки одне засідання провів Комітет з реформування і розвитку 
Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу при Президентові Укра-
їни. Лише за два роки після ухвалення Верховною Радою України Закону «Про заса-
ди внутрішньої і зовнішньої політики» у травні 2012 р. Президент України затвердив 
нову редакцію Воєнної доктрини України. А найважливіший документ оборонного пла-
нування — Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил 
України на період до 2017 р. — було затверджено лише у вересні 2013 р.

При цьому у воєнному керівництві Збройними Силами України майже щороку відбувалася ка-
дрова ротація. За період 2010 – початку 2014 рр. було змінено чотирьох міністрів оборони та чо-
тирьох начальників Генерального штабу, кожен з яких за відсутності зазначеної держпрограми 
реформував Збройні Сили на власний розсуд. Тільки у 2014 р. чотири рази змінено керівника Мі-
ноборони та двічі — начальника Генштабу. Крім того, у 2010–2013 рр. Кабінет Міністрів Украї-
ни фінансував Збройні Сили за залишковим принципом, у мінімальних за останні вісім років об-



11

6.4. пОбуДОВа та ОРГаНізаЦія ДіяльНОсті РОзВіДуВальНих ОРГаНіВ укРаїНи

сягах, тому, з 2014 р. уряд України був змушений щорічно збільшувати видатки держбюджету на 
оборону та безпеку і довести їх до показника 5 % ВВП.

На момент початку російської агресії у Збройних Силах залишилися переважно військові части-
ни, укомплектовані особовим складом лише на 10–50 %. Вони виявилися неспроможними ефек-
тивно діяти в умовах швидкоплинного воєнного конфлікту, оскільки була потреба у поповненні 
особовим складом, оновленні озброєння, систем розвідки, управління і всебічного забезпечен-
ня бойових дій, наданні необхідних обсягів матеріально-технічних засобів тощо. Стан Збройних 
Сил за окремими показниками (рівень бойової готовності, укомплектованість особовим складом, 
ресурсне забезпечення, логістика та ін.) був критичним. Так само критичним на той момент був 
стан оборонно-промислового комплексу України.

Велика проблема протягом тривалого часу спостерігалась у системі воєнної  
розвідки — це відсутність органу управління розвідкою в Генеральному штабі ЗС Укра-
їни. 

Ще у 2009 р. автор доповідав вищому воєнному керівництву держави про небхідність запрова-
дження західної побудови системи воєнної розвідки, яка на той час була у всіх наших західних сусідів і 
у провідних державах світу, — дворівнева структура з чітким поділом на стратегічну розвідку у складі  
Міністерства оборони із завданням визначення викликів і загроз у воєнно-політичній, воєнно-еко-
номічній та інших сферах, і оперативно-тактичну (військову) розвідку у складі ГШ ЗС із завданням 
розвідувального забезпечення операцій і бойових дій військ. Або будувати розвідку за колишні-
ми радянськими принципами, які були збережені у країнах з недемократичними режимами (зо-
крема Росії, Китаї та Білорусі) і передбачають наявність у генеральному штабі комплексної систе-
ми воєнної розвідки зі всіма її складовими, зокрема стратегічними, оперативними і тактичними.

Департамент ГУР МО України, який відповідав за військову розвідку, перебував у 
стані «розтяжки»: ні в МО, ні в ГШ! Тому це і призвело до сумних наслідків у перші 
дні агресії Росії проти України, коли військова (зауважую — не воєнна) розвідка вия-
вилася нездатною забезпечувати бойові дії та операції через невисоку бойову готов-
ність і відсутність органу управління розвідкою в Генеральному штабі. 

На додаток суттєву роль відіграло зрадництво серед окремих представників вищої 
та середньої ланки спецслужб, збройних сил, правоохоронних органів, прокуратури, 
керівників місцевої влади (особливо в Криму та на Донбасі).

За словами секретаря РНБО України О. Турчинова, у 2014 р., коли Росія розпочала окупацію 
території України, з 13 тис. військовослужбовців Збройних Сил, які проходили службу на території 
Криму, не зрадили присязі 3 900. Серед представників СБУ — 99 % зрадили Україну, серед МВС, 
представленого в Криму, 99 % зрадили. Дослідники наводять свої дані, які базуються на офіцій-
них відповідях силових структур. Так, серед співробітників Служби безпеки України виявилося 
86,4 % зрадників, з них 83 % — серед представників офіцерського складу. Серед військовослуж-
бовців Збройних Сил України загальний показник зрадників — 70,4 %, зокрема 64 % — серед офі-
церів. У лавах Внутрішніх військ МВС, на основі яких формувалася Національна гвардія України, 
відсоток зрадників становив 44 %. Зрадили Україну також 74 % співробітників Державної прикор-
донної служби, з них 50 % — офіцери.
Таким чином маємо підстави твердити, що система забезпечення національної без-

пеки України є цілісною системою, елементи якої тісно пов’язані між собою. Розрив 
цих зв’язків може призвести до руйнації всієї системи.

6.4. ПОБУДОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

На сьогодні законодавчо закріплено два визначення поняття «розвідувальні орга-
ни». У Законі України «Про розвідувальні органи України» зазначено, що розвіду-
вальні органи України — це спеціально уповноважені законом органи на здійснен-
ня розвідувальної діяльності. Розвідувальний орган України може функціонувати як 
самостійний державний орган, так і у складі центрального органу виконавчої влади.

У Законі України «Про національну безпеку України» дається вже більш широке тлу-
мачення цього поняття: визначено, що розвідувальні органи України — це державні ор-
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гани або структурні підрозділи у їх складі, уповноважені законом здійснювати розвіду-
вальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Законодавство визначає розвідувальну діяльність, як діяльність, яка здійсню-
ється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених законом 
органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту 
національних інтересів, протидії за межами України зовнішнім загрозам національ-
ній безпеці України.

Керівними документами України з питань національної безпеки визначено, що за-
порукою національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України наря-
ду з потужними Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до за-
конів України військовими формуваннями, є й ефективні розвідувальні органи.

Розвідувальні органи як важливі суб’єкти забезпечення національної безпеки і обо-
рони України беруть участь у формуванні і реалізації державної політики з питань на-
ціональної безпеки і оборони у визначених законодавством сферах. Повноваження роз-
відувальних органів визначаються законодавством України.

Правову основу діяльності розвідувальних органів України становлять Конституція 
України, закони України «Про національну безпеку України», «Про розвідувальні ор-
гани України», «Про Службу зовнішньої розвідки України», «Про Державну прикор-
донну службу України», «Про оперативно-розшукову діяльність» та інші закони Укра-
їни, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти. До важливих 
нормативно-правових актів, які регламентують діяльність розвідувальних органів, слід 
зарахувати: Стратегію національної безпеки України, Національну розвідувальну про-
граму, Воєнну доктрину України. 

Згідно з Законом України «Про національну безпеку України», розвідувальні орга-
ни входять до складу сектора безпеки і оборони.

В Україні законодавчо визначені, створені та діють такі розвідувальні органи: Служба 
зовнішньої розвідки України; Служба зовнішньої розвідки України (Головне управ-
ління розвідки); розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у справах охорони державного кордону (на офіційному сайті Держав-
ної прикордонної служби України — розвідувальний орган Адміністрації Державної при-
кордонної служби України).

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР України) — самостійний державний 
орган, що веде розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, 
науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Розвідувальний орган Міністерства оборони України — здійснює розвідуваль-
ну діяльність у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інфор-
маційній та екологічній сферах. Таким розвідувальним органом є Головне управління роз-
відки МО України (ГУР МО України).

Розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у справах охорони державного кордону — веде розвідуваль-
ну діяльність у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, 
що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у ви-
ключній (морській) економічній зоні. Таким розвідувальним органом є Управління роз-
відки Адміністрації Державної прикордонної служби України (УР АДПС України).
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У цілому розвідувальні органи України можна класифікувати за такими критеріями:
за відомчою належністю: а) Служба зовнішньої розвідки України; б) Головне управління роз-

відки Міністерства оборони України; в) Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної 
служби України;

за місцем у системі державного апарату: а) окремий (самостійний) державний орган — 
СЗР України; б) розвідувальні органи, які функціонують у складі центрального органу виконав-
чої влади: ГУР МО України, УР АДПС України;

за сферою діяльності: а) які функціонують у політичній, економічній, воєнно-технічній, на-
уково-технічній, інформаційній та екологічній сферах (СЗР України); б) які функціонують у во-
єнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній 
сферах (ГУР МО України); в) які функціонують у сферах прикордонної й імміграційної політики 
та інших, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у ви-
ключній (морській) економічній зоні (УР АДПС України);

за територіальними межами діяльності: а) які виконують свої функції переважно за ме-
жами нашої держави (СЗР України); б) які виконують свої функції як на території нашої країни, 
так і за її межами (ГУР МО України та УР АДПС України). 

Побудова і діяльність Служби зовнішньої розвідки України
Служба зовнішньої розвідки України згідно з Законом України «Про розвідуваль-

ні органи України», здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, вій-
ськово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

З дати підписання Указу Президента України «Про Службу зовнішньої розвідки 
України» (2004 р.) СЗР України функціонує як самостійний державний орган. 

З початком військової агресії Росії на Сході України у розв’язанні завдань із забезпе-
чення воєнної безпеки України, для СЗР України, як складової сектора безпеки і обо-
рони, були скореговані завдання, а саме – добування розвідувальної інформації, здійс-
нення спеціальних заходів впливу та протидії зовнішнім загрозам національній безпеці 
України у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформа-
ційній та екологічній сферах; участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною органі-
зованою злочинністю, незаконною торгівлею зброєю і технологіями її виготовлення.

Загальна структура СЗР України визначена Законом України «Про Cлужбу зовнішньої розвід-
ки України»: 

Голова Служби; 
перший заступник і заступники Голови Cлужби; 
апарат Голови Служби зовнішньої розвідки України; 
підрозділи агентурної та технічної розвідки, оперативно-технічні, інформаційно-аналітичні, 

власної безпеки; 
підрозділи забезпечення; 
навчальні заклади та науково-дослідні установи.

Агентурна розвідка традиційно посідає пріоритетне місце у діяльності СЗР Укра-
їни. Основні зусилля співробітників цього підрозділу спрямовуються на забезпечення 
керівництва держави актуальною розвідувальною інформацією, проведення розвіду-
вальних операцій з метою забезпечення безпеки України, вигідних для України рішень 
та поліпшення її іміджу на міжнародній арені.

Технічна розвідка за допомогою засобів радіорозвідки, радіотехнічної розвідки 
має можливість регулярно здобувати особливо цінну розвідувальну інформацію полі-
тичного, економічного, науково-технічного та воєнно-технічного характеру, забезпе-
чувати активну участь української розвідки у боротьбі з міжнародним тероризмом і 
транснаціональною організованою злочинністю.

Інформація, здобута шляхом використання можливостей технічної розвідки, має 
органічно доповнювати результати агентурної розвідки. Саме комплексне поєднання 
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можливостей агентурної і технічної розвідки в єдиній структурі є однією із головних 
умов ефективної роботи української зовнішньої розвідки.

На сьогодні міжнародний тероризм є одним із викликів національній безпеці України, який 
потребує адекватного реагування з боку СЗР України. Тому відповідно до визначених завдань, 
підрозділами агентурної і технічної розвідки СЗР України системно ведеться робота зі здобуван-
ня розвідувальної інформації про загрози національним інтересам України з боку міжнародних 
екстремістських організацій і груп. Для більш ефективної роботи за цими напрямами спеціально 
було створено підрозділ протидії міжнародному тероризму та організованій злочинності. Завдяки 
заходам із виявлення структур міжнародних терористичних організацій Служба зовнішньої роз-
відки припинила ряд намагань лідерів окремих міжнародних терористичних угруповань поши-
рити свій вплив на процеси в Україні. Служба запобігла низці екстремістських проявів в Україні 
та за кордоном, зокрема стосовно дипломатичних установ і громадян України. Отримана україн-
ською розвідкою інформація була використана для встановлення осіб, причетних до скоєння де-
яких терористичних актів за кордоном.

З 2014 р. з анексією Криму і  початком військової агресії  Росії  на Схо-
ді  України протидія терористичним угрупованням «ДНР»/«ЛНР», які  під-
тримуються спеціальними службами РФ і  становлять безпосередню загро-
зу національній безпеці України, її територіальній цілісності, державним установам  
та громадя нам, постає вагомою складовою роботи Служби зовнішньої розвідки України.

Складові правового статусу Служби зовнішньої розвідки України
Оцінюючи основні складові правового статусу Служби, відзначаємо, що СЗР Укра-

їни є: державним органом, військовим формуванням, одним із суб’єктів забезпечен-
ня національної безпеки держави, національним розвідувальним органом України.

СЗР України не функціонує у складі центрального органу виконавчої влади, на 
відміну від колишнього Департаменту розвідки, який до 2005 р. здійснював свою 
діяльність у складі СБ України. Тобто діяльність СЗР України не має виконавчо-роз-
порядчого характеру, вона не здійснює державне управління шляхом видання нор-
мативно-правових актів, обов’язкових для виконання всіма фізичними та юридич-
ними особами на території України.

Статус державного органу накладає на СЗР України обов’язки, які притаман-
ні й іншим державним органам. 

Як приклад, серед багатьох інших розглянемо лише три закони: «Про звернення громадян», 
«Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації». 

Так, згідно з Законом України «Про звернення громадян», громадяни України мають право 
звернутися до Служби та її посадових осіб із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосу-
ються діяльності Служби, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, 
політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

СЗР України, так само, як і інші спеціальні служби, наділена правом збирати та володіти 
або розпоряджатися персональними даними. Але, згідно з Законом України «Про захист пер-
сональних даних», обробка персональних даних може здійснюватися лише для конкретних і 
законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передба-
чених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка 
даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, ви-
значених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, по-
літичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних 
спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, ста-
тевого життя, біометричних або генетичних даних. 

СЗР України, як державний орган, згідно з Законом України «Про доступ до публічної інфор-
мації», зобов’язана забезпечити доступ до неї. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. Доступ до інформації забезпечується у спосіб:

систематичного та оперативного оприлюднення інформації, 
надання інформації за запитами на інформацію3. 
СЗР України може обмежити доступ до публічної інформації, якщо вона є інформацією з об-

меженим доступом (конфіденційна, таємна, службова). СЗР України зобов’язана гарантувати ре-
алізацію права на доступ до інформації, якою вона володіє, за інформаційним запитом.

3	 	Закон	України	«Про	доступ	до	публічної	інформації»	Ст.	5.	[Електронний	ресурс]	/	Верховна	Рада	України	1994–2018.	—	Режим	
доступу	:	http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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Щодо правового статусу СЗР України, як військового формування, то необ-
хідно підкреслити, що в Законі України «Про Службу зовнішньої розвідки» прямо за-
значено — СЗР України належить до військового формування, а серед військових фор-
мувань — до інших військових формувань, утворених відповідно до Основного закону 
України.

У 2005 р. у Закон України «Про основи національної безпеки України» було внесе-
но доповнення і СЗР України набула статусу окремого суб’єкта забезпечення на-
ціональної безпеки України. Це цілком справедливо, бо СЗР України має всі під-
стави для того, щоб бути окремим самостійним суб’єктом забезпечення національної 
безпеки (не у складі воєнної організації або у статусі іншого військового формування), 
оскільки її функціональне призначення є у сфері реалізації основної складової наці-
ональної безпеки і чітко визначене українським законодавством. Крім того, функціо-
нальне призначення СЗР України дуже відрізняється від функцій СБ України, ЗС Укра-
їни або МВС України.

СЗР України як національний розвідувальний орган
Якщо в країні функціонує кілька розвідувальних служб (органів), то це справді позитив-

ний момент, який надає можливість перевіряти розвідувальну інформацію що надходить 
у різні способи. Але постають інші питання щодо розмежування сфер їх діяльності, коор-
динації, взаємодії тощо. Наявність у державі кількох розвідувальних органів з часом при-
зводить до жорсткої конкуренції між ними та в їх діяльності, до необхідності розв’язання 
проблем щодо визначення головного або центрального розвідувального орга-
ну (наприклад, у США не випадково головний розвідувальний орган має назву Централь-
ного розвідувального управління).

Йдеться не про якесь підпорядкування одних розвідувальних органів іншим. До речі, 
можна провести аналогію: в кожній країні існує кілька правоохоронних органів, але вони 
повністю автономні, мають свою особливу компетенцію та виконують суто свої функції, 
тому питання щодо визначення «головного правоохоронного органу» не постає навіть у 
теоретичному плані. У державах, де існують кілька розвідувальних органів, питання роз-
межування їх сфер діяль ності, координації та взаємодії між ними постає не у виділенні «го-
ловного» органу, а у площині грамотного управління розвідувальними структурами та ко-
ординації їх зусиль на найвищому рівні (президент або виконавча гілка влади). 

Саме у площині управління можливо, як в теоретичному так й в практичному сенсі, ста-
вити питання щодо визначення в Україні зі всього розвідувального співтовариства наці-
онального розвідувального органу. В розвідувальному співтоваристві повинна бути наці-
ональна розвідувальна служба, яка б акумулювала у собі все те, що відрізняє українську 
зовнішню розвідку від інших подібних закордонних спеціальних служб. Тому, відповід-
но до положень Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки України», де сказано, 
що СЗР України є державним органом і підпорядкована безпосередньо Президенту Укра-
їни4, можна твердити, що СЗР України має статус національного розвідувально-
го органу.

Але слід підкреслити, що питання стосовно визначення національного розвідувально-
го органу зараз не перебуває на етапі наукового (теоретичного) усвідомлення, осмислен-
ня, обґрунтування, розробки тощо.

4	 	Закон	України	«Про	Службу	зовнішньої	розвідки	України».	Ст.	1	[Електронний	ресурс]	/	Верховна	Рада	України	1994–2018.	—	Режим	
доступу	:	http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3160–15
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Світовий досвід свідчить, що кожна розвідувальна служба повинна займатися 
своїми справами, а координувати і контролювати розвідувальну діяльність —  
один незалежний орган: чи то об’єднаний розвідувальний комітет (як у Вели-
кій Британії), чи директор національної розвідки (як у США).

Міжнародна співпраця СЗР України
Ефективне забезпечення національних інтересів може бути досягнуте за умови тісної 

взаємодії з іншими державами, міжнародними та регіональними організаціями, тому 
СЗР України встановлені й використовуються в інтересах держави партнерські контакти 
з розвідувальними, спеціальними та правоохоронними органами держав ЄС, країн-чле-
нів НАТО, СНД, країн Азії, Африки, Латинської Америки, Азійсько-Тихоокеанського ре-
гіону і Далекого Сходу.

У цьому плані слід відзначити кілька успішних операцій міжнародного характеру, 
участь у яких безпосередньо брала Служба зовнішньої розвідки України і про які мож-
на згадати сьогодні: 

 9 у 2008 р. комплексна спеціальна операція з метою визволення екіпажу німецького судна «леман тімбер» 
з піратського полону;

 9 6 лютого 2009 р. у взаємодії з іншими розвідувальними службами завершено реалізацію комплексної 
багатоетапної операції зі звільнення судна «Фаїна» та його екіпажу з полону сомалійських піратів;

 9 23 червня 2009 р. сзР україни у взаємодії з мзс україни та іноземними спеціальними службами 
завершено реалізацію комплексної розвідувальної операції у сприянні звільнення з полону сомалійських піратів 
нідерландського судна «Marathon»;

 9 17 грудня 2009 р. сзР україни у взаємодії з відповідними органами державної влади україни та іноземними 
партнерами завершено реалізацію комплексної розвідувальної операції зі звільнення балкера «Дельвіна» та 
його екіпажу з полону сомалійських піратів;

 9 13 травня 2010 р. завершено операцію зі звільнення британського танкера «St. James Park» та його екіпажу 
з полону сомалійських піратів;

 9 11 червня 2010 р. завершено операцію зі звільнення британського судна-автомобілевозу «Asian Glory» та 
екіпажу з полону сомалійських піратів;

 9 у грудні 2010 р. було завершено тривалий і складний переговорний процес зі звільнення судна «аріана» та 
його екіпажу з піратського полону та багато інших. 

Побудова і діяльність воєнної розвідки України
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про розвідувальні органи України», розвідувальний 

орган Міністерства оборони України (ГУР МО України) здійснює розвідувальну діяль-
ність у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформа-
ційній і екологічній сферах.

Основні структурні підрозділи Головного управління розвідки МО України.
Перший департамент — відповідав за добування розвідувальної інформації, організацію захо-

дів міжнародної військової співпраці з розвідувальними органами інших держав. Крім того, під-
розділи департаменту спільно з іншими розвідувальними та правоохоронними органами брали 
участь у заходах боротьби з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, незаконним 
обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення.

Другий департамент — розвідувального забезпечення Генерального шта-
бу ЗС України, здійснював управління силами і засобами розвідки видів Збройних  
Сил. На нього покладалися завдання з розвідувального забезпечення стратегічного плануван-
ня застосування Збройних Сил, оперативної та бойової підготовки військ. Поряд з цим департа-
мент здійснював розвідувально-інформаційне забезпечення діяльності миротворчих континген-
тів Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях.
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Третій департамент — інформаційного забезпечення, виконував завдання з аналітичної оброб-
ки добутих відомостей про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних дер-
жав, організацій та окремих осіб, що загрожували національним інтересам України, оцінювання 
воєнно-політичної обстановки довкола України, виявлення загроз національній безпеці держави. 
Здобута та опрацьована інформація надавалася вищому державному та військовому керівництву 
для ухвалення відповідних рішень у сфері захисту національної безпеки України.

Четвертий департамент — реалізації кадрової політики, відповідав за втілення у життя дер-
жавної кадрової політики щодо виконання завдань з добору, підготовки і розстановки кадрів 
ГУР МО України та підпорядкованих військових частин. До сфери компетенції департаменту на-
лежало визначення потреб у фахівцях розвідувальних спеціальностей, організація їх підготов-
ки у навчальних закладах. Департамент організовував перепідготовку і підвищення кваліфікації 
військовослужбовців та працівників Головного управління розвідки і підпорядкованих частин.

П’ятий департамент — матеріально-технічного забезпечення, організовував логістичну під-
тримку діяльності Головного управління розвідки і підпорядкованих військових частин, забез-
печував частини розвідки Збройних Сил України засобами розвідки. Крім того, на департамент 
покладалися завдання з формування державного оборонного замовлення в інтересах воєнної роз-
відки, організації закупівлі сучасних засобів розвідки, їх експлуатації та ремонту.

Міжнародна діяльність ГУР МО України
Міжнародна діяльність ГУР МО України здійснюється на основі Закону «Про розві-

дувальні органи України». Згідно із цим законом, головними напрямами такого спів-
робітництва стали налагодження взаємодії та обмін інформацією з партнерами у пи-
таннях боротьби проти організованої злочинності й тероризму, протидії незаконному 
обігу наркотиків, незаконній торгівлі зброєю і технологією її виготовлення, незакон-
ній міграції.

У контексті проголошеного керівництвом України курсу на європейську та євроат-
лантичну інтеграцію в Головному управлінні розвідки МО України вивчається дос-
від споріднених структур країн НАТО. Фактично під час кожного заходу міжнародно-
го співробітництва як на рівні керівників спецслужб, так і в формі діяльності робочих 
груп йде плідний обмін інформацією щодо їх організації та діяльності.

Починаючи з 2006 р. представники Головного управління розвідки МО України бе-
руть участь у засіданнях Робочої групи Україна-НАТО з питань цивільного демокра-
тичного контролю над розвідувальним сектором.

У червні 2019 р. під час переговорів начальника ГУР МО України з керівниками роз-
відувальних структур НАТО було домовлено про нарощування взаємодії. З метою своє-
часного виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти Укра-
їни і можливих військових дій РФ в регіонах Чорного і Балтійського морів керівники 
військових розвідок Північноатлантичного альянсу і України домовилися про значне 
збільшення обсягів обміну розвідувальною інформацією.

Зараз вже здійснюється підготовка спільних розвідувальних оцінок дій країни-агре-
сора представниками ГУР МО України та НАТО. Підписано Меморандум про взаємо-
розуміння в сфері розвідувальної діяльності. Також розвідники України та країн Балтії 
налагодили обмін досвідом протидії російській агресії по ключових напрямах розвіду-
вальної діяльності, зокрема в області кібернетичної розвідки.

Миротворча діяльність ГУР МО України
Участь України у міжнародних миротворчих операціях є унікальним явищем сві-

тової практики. На початку свого існування як незалежної держави Україна зробила 
дуже важливий крок — разом з іншими країнами взяла на себе частину відповідаль-
ності за збереження миру і стабільності у світі. Миротворча діяльність стала однією 
з визначальних рис нашої держави — Україну фактично визнали експортером миру.
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Участь України в операціях з підтримання миру і безпеки розпочалася з затвердженням Вер-
ховною Радою України Постанови від 3 липня 1992 р. № 2538-ХІІ «Про участь батальйонів Зброй-
них Сил України в Миротворчих Силах Організації Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на тери-
торії колишньої Югославії». Починаючи з 1992 р. близько 44 тис. військовослужбовців Збройних 
Сил України взяли участь в багатьох міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

21 лютого 1992 р. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про заснування Місії 
UNPROFOR із завданнями контролю за ворогуючими сторонами в Хорватії, а надалі — 
у Боснії і Герцеговині. На основі цієї резолюції Верховна Рада України ухвалила поста-
нову про направлення українського миротворчого контингенту до Югославії. 

Згідно з цим рішенням був сформований окремий миротворчий батальйон, основу 
якого становили військовослужбовці окремого розвідувального батальйону, полкових 
розвідувальних рот і підрозділів спеціального призначення. Такий вибір був зроблений 
відповідно до найкращої підготовки військових розвідників, яким і було довірено пер-
шими виконувати важкі та відповідальні миротворчі завдання за межами Батьківщини.

У липні 1995 р. в анклаві Жепа була проведена одна з найуспішніших бойових опе-
рацій українського миротворчого контингенту. Підрозділ українських миротворців був 
атакований боснійсько-сербським корпусом «Дріна» та мусульманськими підрозділа-
ми «Жепа». Українські миротворці змогли без жодних для себе втрат врятувати жит-
тя більш ніж дев’яти тисячам осіб цивільного населення Жепи та біженцям зі Сребре-
ниці. Операція проводилася під керівництвом представника воєнної розвідки України.

Воєнна розвідка відігравала важливу роль у забезпеченні діяльності українських 
військ в Іраку. Її головною метою визначалося своєчасне забезпечення командування 
достовірними розвідувальними даними про ймовірні та потенційні загрози безпеці 
особового складу українського миротворчого контингенту. Дії української військової 
розвідки в Іраку не обмежувалися виконанням суто розвідувальних завдань. Так, роз-
відувальні підрозділи брали участь в активних бойових операціях проти екстремістів, 
супроводженні конвоїв, охороні дипломатичного представництва України в Іраку.

Побудова і діяльність розвідувального органу Державної при-
кордонної служби України

Державна прикордонна служба (ДПС) України є правоохоронним органом спеціаль-
ного призначення, що реалізує державну політику у сфері безпеки державного кордону 
України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Інформація щодо структури і розвідувальної діяльності ДПС України в біль  шо сті сво-
їй цілком закрита за характером.

Інтереси держави та її спецслужб у прикордонному просторі визначаються геополі-
тичними факторами: становищем, потенціалом і реальними можливостя ми країни, що 
є відображенням її місця і ролі в системі світових і регіональних міжнародних відносин. 
Суміжні держави історично являють собою зону життєво важливих першочергових ін-
тересів, а, отже, державний кордон об’єктивно є місцем зосередження багатовимірних 
зусиль спецслужб і правоохоронних структур.

Розвідка в прикордонній службі — вид оперативного (бойового) забезпечення служ-
бово-бойової діяльності військ і органів ДПС України. Вона являє собою діяльність ко-
мандування, штабів та спеціально підготовлених сил і засобів, спрямовану на добування 
(отримання), збір, вивчення, аналіз і оцінку відомостей (даних) про елементи обстанов-
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ки з метою її прогнозування (моделювання) для успішного виконання завдань з охоро-
ни державних кордонів і захисту національних інтересів держави в морському прикор-
донному просторі. 

Розвідка у прикордонній службі може поділятися:
залежно від масштабів (рівня)  — на оперативну і тактичну; 
від середовища — на наземну, повітряну, морську; 
від виконуваних завдань — на інженерну, артилерійську, радіаційну, хімічну, біологічну (бак-

теріологічну), розвідку в інтересах тилового і технічного забезпечення; 
від застосованих засобів — на оптичну, оптико-електронну, радіоелектронну, гідроакустичну, 

магнітометричну.
Основна особливість діяльності розвідки в прикордонному просторі — знаходження 

сил і засобів спецслужб у безпосередньому контакті з аналогічними службами суміж-
них держав. Кадрові співробітники і агенти розвідки суміжних країн регулярно кон-
тактують один з одним.

Протиборство на кордоні відбувається відкрито, безупинно. Спецслужбам суміжних держав в 
принципі відомі складові частини структури розвідувальних органів один одного, а також їх ка-
дровий склад і можливості. Разом з тим систематичне з’ясування і уточнення завдань, форм і ме-
тодів роботи, які використовуються при цьому, засобів — від агентури до технічних, промацування, 
зондування, моніторинг є умовою ефективної протидії спецслужбам суміжних держав і ведення 
боротьби з супротивником на найбільш вигідних умовах. Найбільш ефективним методом досяг-
нення таких цілей на практиці є проникнення в агентурну мережу суміжної країни агентів з-по-
між осіб — представників її національностей.

Традиційно спецслужбами в прикордонному просторі використовується канал порушників дер-
жавного кордону. Перетинаючи кордон нелегально, агенти розвідки суміжних країн опрацьовують 
маршрути закидання агентів-нелегалів, вивчають систему охорони державного кордону, дислока-
цій прикордонних і військових підрозділів за мінімальних матеріальних витрат і ризиків викриття. 
Навіть в разі затримання прикордонниками, порушники кордону здебільшого підлягають повер-
ненню (видворенню) до країни постійного перебування.

Для виконання розвідувальних завдань прикордонна служба України має у своє-
му складі окремий розвідувальний орган — «розвідувальний орган центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони держав-
ного кордону», який здійснює розвідувальну діяльність у сферах прикордонної та 
імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту дер-
жавного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економіч-
ній зоні. Таким розвідувальним органом є Управління розвідки Адміністрації Дер-
жавної прикордонної служби України (УР АДПС).

Функціональна структура розвідки охоплює процеси здобування (збору) розві-
дувальної інформації, її аналізу та підготовки аналітичних матеріалів, прогнозів і 
сценаріїв розвитку ситуації у сфері національної та міжнародної безпеки шляхом 
проведення агентурної і технічної розвідки, оперативно-технічної діяльності та ін-
формаційно-аналітичної роботи.

Загальне керівництво розвідувальним органом Адміністрації Державної при-
кордонної служби України здійснюється Президентом України. Безпосереднє ке-
рівництво розвідувальним органом здійснює його начальник, який призначається 
на посаду і звільняється з посади Президентом України. Голова Державної при-
кордонної служби України здійснює керівництво розвідувальним органом у межах 
своїх повноважень.

Президентський контроль реалізується через функцію управління Главою дер-
жави, постановку завдань та підзвітність розвідувального органу щодо їх виконан-
ня, а також контроль за повсякденною діяльністю розвідки здійснюється через Раду 
національної безпеки і оборони України.
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Верховною Радою України здійснюється парламентський контроль за діяльніс-
тю розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби Украї-
ни в порядку, встановленому Конституцією України.

Контроль за витратою коштів Державного бюджету України на утримання роз-
відувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України здійс-
нює Рахункова палата України.

Нагляд за додержанням розвідувальним органом Адміністрації Державної при-
кордонної служби України законів України здійснюється Генеральним прокурором 
України і уповноваженими ним прокурорами.

Розвідувальне співтовариство України
З моменту ухвалення Закону України «Про розвідувальні органи України», створен-

ня і законодавчого забезпечення діяльності самостійного державного органу — СЗР 
України, можна заявляти, що в Україні розпочато процес створення розвідувального 
співтовариства держави.

Координацію діяльності розвідувальних органів здійснює Президент України че-
рез очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України та її відповідний ро-
бочий орган Апарат РНБО. До 2015 р. цим робочим органом був Комітет з питань роз-
відки при Президентові України. 

Указом Президента України від 30 січня 2015 р. № 42 цей Комітет було ліквідова-
но та утворено Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при 
Президентові України. Комітет діє як допоміжний орган при Президентові Укра-
їни, основним завданням якого є підготовка Президентові України пропозицій щодо 
здійснення керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних орга-
нів України. Більш детальні завдання Комітету, положення про Комітет та його персо-
нальний склад є таємною інформацією.

Отже, в Україні створені всі основні елементи, які притаманні розвідувальному співто-
вариству держави, а саме – розвідувальні органи, орган координації і контро лю, законо-
давче та інше нормативно-правове забезпечення організації і діяльності розвідувальних 
органів, у якому визначені сфери діяльності та основні завдання розвідувальних органів, 
їх роль і місце у системі забезпечення національної безпеки України, напрями реформу-
вання і розвитку тощо.

При визначенні нових напрямів розвитку розвідувальних органів Президент  
України вперше офіційно вжив термін «розвідувальне співтовариство». Розвідуваль-
не співтовариство України — це система державних, відомчих та спеціальних 
розвідувальних органів (організацій, служб) України, визначених національ-
ним законодавством на здійснення розвідувальної діяльності в різних сферах 
спеціальними засобами, способами і методами з метою забезпечення націо-
нальних інтересів, національної безпеки і оборони України.

Анексія Криму та військова агресія Росії на Сході України потребували значних змін у 
організації і діяльності розвідувальних органів. Основні напрями розвитку розвідуваль-
ного співтовариства України у цілому та кожного розвідувального органу були визначені 
у новій Національній розвідувальній програмі на 2016–2020 рр., схваленої РНБО Украї-
ни і введеної в дію Указом Президента України в березні 2016 р. 
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Концепція єдиного розвідувального простору
У цілому термін «розвідувальне співтовариство» – це узагальнюючий термін для по-

значення органів, які займаються збором інформації та веденням розвідувальної діяль-
ності в інтересах держави. Але, взаємозв’язки зі споживачами розвідувальної інформації 
чи порядок надання інформації від розвідувального співтовариства (окремих розвідуваль-
них органів) до споживачів нормативно практично не визначені. Зазвичай споживачі роз-
відувальної інформації визначаються рішенням керівництва держави, при цьому навіть 
суб’єкт системи забезпечення національної безпеки може бути позбавлений доступу до 
неї. Тобто частина суб’єктів національної безпеки може бути відокремлена від інформа-
ції, необхідної для реалізації їх відповідних функцій у цій сфері. Уся інформація від роз-
відувальних органів до споживачів може надходити тільки через певну особу. Механізм 
здійснення запиту на добування розвідувальної інформації суб’єктів національної безпе-
ки не передбачений взагалі. 

Отже, в державі де-факто існує розвідувальне співтовариство, однак при цьому де-юре 
відсутня система надання розвідувальної інформації зацікавленим органам державної вла-
ди. У такій ситуації навіть за наявності відповідної розвідувальної інформації існує велика 
імовірність, що вона не дійде до свого споживача.

Тому фахівці з питань національної безпеки і розвідувальної діяльності запропоновали 
Концепцію єдиного розвідувального простору (ЄРП) України, яка передбачає органічне 
об’єднання розвідувального співтовариства (окремих розвідувальних органів) та суб’єктів 
забезпечення національної безпеки у систему. 

Концептуально єдиний розвідувальний простір має включати у собі:

 9 суб’єкти національної безпеки держави, інтегровані в ЄРп;
 9 розвідувальні органи, інтегровані в ЄРп;
 9 координаційний орган з питань розвідувальної діяльності;
 9 банки та бази даних;
 9 інформаційні телекомунікаційні системи;
 9 розвідувальну інформацію (інформаційні ресурси).

Координаційний орган з питань розвідувальної діяльності
Діяльність розвідувальних служб необхідно розглядати не як звичайний інструмент, 

що може бути тупим чи гострим, в залежності від того, хто ним оперує, а як комплек-
сну систему інформаційного забезпечення національної безпеки і оборони, що скла-
дається зі споживачів інформації, в першу чергу — президента, прем’єр-міністра та 
інших, які приймають в інтересах країни доленосні рішення. Та на діяльності інших 
споживачів, а також інших суб’єктів, які згідно з законом про розвідувальні органи не 
вважаються офіційними членами розвідувального співтовариства, але, своєю чергою, 
збирають і утримують інформацію у своїх відомствах. Сьогодні в постмодерному гло-
балізованому світі, за часів «просунутих» інформаційних технологій, коли конфлікти 
переміщуються на так званий «рівень три К» — кібер, когнітивний та кінетичний, ча-
сто інформації надходить набагато більше, ніж можна її опрацювати і надати якісний 
кінцевий розвідувальний продукт.

І тому перед розвідкою нині постають інші виклики, про що свідчить світовий дос-
від, зокрема, Сполучених Штатів після терористичного акту в Нью-Йорку 2001 року. 
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Напередодні, в різних розвідувальних службах США було достатньо інформації про 
підготовку нападів терористів, але не існувало єдиного координаційного центру, який 
би це узагальнив, проаналізував та вчасно запобіг терористичним атакам. Згодом таки 
було створено офіс національної розвідки на чолі з директором, на якого покладено 
функцію з координації і контролю за діяльністю розвідспівтовариства.

Чому сьогодні робота спецслужб Великої Британії вважається ефективною? Тому що 
такий її орган було створено ще в 30-х роках минулого століття. У Франції, після низки 
терористичних актів, відповідно до декрету від 24 грудня 2009 року, створена націо-
нальна рада з питань розвідки, яку очолив національний координатор з питань розвід-
ки. І хочу зауважити: схожість їх у тому, що на них покладаються функції з визначення 
стратегічних і пріоритетних напрямів діяльності розвідувальних органів, планування 
застосування сил та використання матеріальних засобів.

Крім координаційних, вони також виконують адміністративно-управлінські функ-
ції. Ці так звані координатори надають спецслужбам вказівки президента і, навпаки, 
доводять розвідувальну інформацію від них керівництву держави. Це не вважається 
якоюсь примхою. Це — вимога часу. 

Координаційний орган з питань розвідувальної діяльності в Україні – це Об’єднаний ко-
мітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України. Однак до його складу 
обов’язково мають входити керівники розвідувальних органів або їх заступники (представ-
ники). Це дозволить крім, власне, координації зусиль розвідки, здійснювати обмін позиці-
ями, думками, опрацьовувати бачення на рішення тієї чи іншої проблеми (завдання), зна-
ходити точки перетинання інтересів розвідувальних органів та інших учасників ЄРП тощо. 
В комітеті, за необхідності, можна опрацьовувати спільні дії, розробляти плани спільних 
операцій, об’єднувати зусилля – агентурні, оперативні, технічні, антитерористичні тощо.

Сьогодні в Україні немає альтернативи ефективному координуючому органу з ді-
яльності розвідувальних служб. Його потрібно терміново створити, але не у вигляді 
Об’єднаного комітету з питань розвідки, як дорадчого органу, а як органу, що повинен 
функціонувати на постійній професійній основі. І очільник якого, з чималим досвідом 
практичної та керівної роботи в розвідорганах, повинен стати директором національ-
ної розвідки, таким собі, як кажуть, адвокатом диявола президента з даного питання. 
Це дасть змогу ефективно контролювати діяльність самих розвідок, якісне виконан-
ня «Національної розвідувальної програми», а головне — не допускати кадрової «че-
харди». І всі взаємозв’язки, стосунки та контакти у цій інформаційній системі «спо-
живач — координатор — розвідоргани — інші залучені державні органи — доступ до 
спільних баз даних» повинні жорстко регулюватися в нормативно-правовому плані з 
тим, щоб були усунені всі перешкоди для її ефективного функціонування. Це — вимога 
сьогодення і історичний досвід багатьох країн, включно і з нашим, написаним кров’ю.

У цілому основним завданням у сфері діяльності розвідувального співтовариства і роз-
витку розвідувальних органів України залишається реалізація Національної розвідувальної 
програми на 2016–2020 рр. Водночас успішність подальших розвідувальних заходів потре-
бує запровадження системного підходу до розв’язання проблем розвідки, вимагає побудови 
більш чіткої розвідувальної системи і, як наслідок, ефективного розвідувального співтова-
риства. Слід органічно об’єднувати можливості і ресурси держави в розвідувальній сфе-
рі та спрямувати їх на виконання найактуальніших завдань протидії зовнішнім загрозам. 

Ніхто, крім нас, ані Захід, ані Схід, не зацікавлений, щоб в Україні була надійна роз-
відка. І це — зрозуміло. Якщо ми матимемо сильну розвідку, то нами буде важко ма-
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ніпулювати. Є таке «золоте правило», воно ще більш важливе в геополітиці, особливо 
сьогодні, коли події розвиваються надзвичайно динамічно і стрімко, коли ще вчораш-
ні протагоністи, які вчора обмінювалися погрозами, сьогодні можуть спокійно сісти за 
один стіл переговорів, коли гравці вищої геополітичної ліги, члени «ядерного клубу» 
грають за одними правилами, інші — за іншими, а інколи і взагалі без правил, що під-
тверджується колізіями навколо Будапештського меморандуму, — тому довіряй, пере-
віряй і тримай порох сухий в порохівниці. І в цьому нічого дивного чи чогось несподі-
ваного. Це, як мовиться, класика жанру.

Роботи в цьому напрямі дуже і дуже багато, але її слід виконати, бо без ефективних 
розвідок вижити, перемогти і стати самодостатньою державою в цьому складному і, як 
я вже наголошував, подекуди непрогнозованому світі практично неможливо. Як казав 
один з президентів США Дуайт Ейзенхауер, без сильної і розумної розвідки президен-
ти, уряди та генерали «можуть осліпнути та зашкутильгати».

Як висновок можна перефразувати Експерта з національної безпеки та оборони 
Українського інституту майбутнього Глена Гранта: «No intelligence, no evidence».

1. Воєнна безпека держави: мета, елементи, системи забезпечення воєнної безпе-
ки держави.

2. Розвідувальні органи в системі забезпечення національної безпеки.
3. Державна політика України у сферах національної безпеки і оборони.
4. Система зебезпечення національної безпеки України.
5. Сектор безпеки і оборони.
6. Розвідувальні органи України: загальні поняття.
7.  Зовнішня розвідки України: побудова, основи діяльності.
8. Воєнна розвідка України: побудова, основи діяльності.
9. Побудова і діяльність розвідувального органу Державної прикордонної служ-

би України.
10.  Розвідувальне співтовариство України.
11.  Координаційний орган з питань розвідувальної діяльності.
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