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Слід враховувати, що лише п’ять відсотків даних розвідки 
виявляються точними. Однією з якостей хорошого командира 

є вміння виділити ці п’ять відсотків.
Дуглас Макартур (1880–1964), американський генерал, учасник Першої і Другої світових війн, 

головнокомандувач збройних сил США під час війни в Кореї.

Коли розвідники усвідомлюють, що марно давати відомості, 
які не відповідають заздалегідь сформульованим висновкам 

начальства, їх робота втрачає смисл.
Шерман Кент (1903–1986), американський теоретик розвідки.

ВСТУП
Спецслужба, якою є розвідка, — найважливіша і неодмінна складова частина 

державного механізму, політичної системи будь-якої країни, незалежно від чин-
ного суспільно-політичного ладу, панівної ідеології. Не буває держави без спец-
служб. Політичне рішення, не підкріплене силою, неминуче зазнає краху. 

Таємна діяльність держав одна проти одної була завжди. Єгипетські фараони, 
римські і китайські імператори, грецькі і візантійські полководці та інші давні 
правителі активно поєднували політичні і військові методи мистецтва пригнічен-
ня і розгрому зовнішнього і внутрішнього ворога з використанням сил, засобів і 
прийомів розвідки та контррозвідки.

Але тільки в XX ст. спецслужби дістали остаточні і рельєфні, чітко окреслені 
структурно-організаційні структури, затвердилися і закріпили за собою місце в 
політичній системі держави, склалися і оформилися загальні закономірності їх іс-
нування та розвитку, визначилося чітке законодавче забезпечення їх діяльності.

Принципи розвідки, форми, методи і способи виконання розвідувальних завдань не 
є чимось, притаманним тільки розвідці, а можуть бути застосовані і в інших областях 
людської діяльності, наприклад в політиці, бізнесі та ін. Тому питання, що розгляда-
ються в цій лекції, будуть корисні вам в самих різних ситуаціях.
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Мета лекції 
 9 забезпечити розуміння слухачами суті поняття «розвідка»; 
 9 сформулювати перелік видів розвідки з розкриттям їх особливостей;
 9 забезпечити формування умінь в питаннях розвідувально-інформаційної діяль-

ності;
 9 забезпечити систематизацію знань в області способів і методів роботи в розві-

дувальної діяльності;
 9 створити умови для розуміння суті принципів розвідки.

3.1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

На розвідку мають визначальний вплив політика, економіка і право. Саме взаємо-
зв’язок і взаємозалежність зазначених соціальних явищ породжує умови для виник-
нення і розвитку такого суспільно-політичного явища, як розвідувальна діяльність, 
що за своїми характерними рисами визначається як таємна, конспіратив-
на, прихована, негласна діяльність, яка призначена для здійснення «делі-
катних» заходів, пов’язаних з порушенням загальноприйнятих моральних, 
етичних, правових норм, виходом за межі правомірної поведінки, а також 
в окремих випадках навіть злочинними діями.

Розвідувальну діяльність (РД) фахівці розглядають як систему відповідних відно-
син між суб’єктами політичної діяльності. Інакше кажучи, — це спосіб функціонуван-
ня системи специфічних негласних відносин між людьми та їхніми об’єднаннями, що 
спрямовані на досягнення прихованими, конспіративними способами і методами ці-
лей, потреб або інтересів. Таємні технології, насамперед розвідувальної діяльності, по-
роджуються специфікою боротьби за владу та її утримання. Участь у справах держави 
чи іншого суб’єкта міжнародно-правових відносин, формування і функціонування ін-
ститутів влади (зокрема і спецслужб) — це сфера політики, як наслідок — на неї поши-
рюється також й розвідувальна діяльність.

Загальновідомо, що політика виникла у світі разом із появою держави, а разом із 
політикою з’явилася і розвідувальна діяльність, яка може проводитися на:

 9 внутрішньодержавному рівні, тобто в різних територіальних межах — держава, 
регіон, область, місто, селище тощо;

 9 на міжнародному (міждержавному) рівні: іноземна держава, організація, регі-
он або у глобальному світовому масштабі.
Тому розвідувальну діяльність можна визначити як специфічний різновид суспіль-

но-політичного, політичного і правового явищ.

Розвідувальна діяльність стала нині самостійним суспільно-політичним явищем, що 
розвивається у своєму специфічному середовищі, формуючи власні специфічні прин-
ципи, норми, форми та методи, має власні цілі, об’єкти спрямувань, механізми реалі-
зації завдань, методи досягнення мети.
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3.2. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «РОЗВІДКА», ВИДИ РОЗВІДКИ  
ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Розглядаючи питання філософії розвідки перед розглядом самого терміна «розвід-
ка», необхідно передусім акцентувати увагу на двох моментах: її основного продукту 
— інформації — та самого процесу.

Щонайперше її основна специфічна риса в тому, що інформація розвідки неглас-
на, її неможливо здобути лише з відкритих джерел. Вона тим і цінна, що здобуваєть-
ся, а не лежить на поверхні, та є важливою складовою процесу прийняття, або ухва-
лення рішень. 

Стосовно основної риси процесу, то необхідно зазначити, що розвідка працює по-
стійно як у мирний, так і воєнний час в так званому бойовому режимі на відміну від 
суто військових, армійських і інших структур. 

Тому, відповідно до викладеного, спробуємо визначити сам термін «розвідка», най-
більш загальні риси, що їй притаманні, а також те, що відрізняє її від інших напрямів 
та сфер діяльності держави.

На перший погляд, термін не є складним і цілком зрозумілий: дізнатися, знати про 
щось, вивідати тощо. Проте деякі дослідники вказують на більш складне походження 
терміна, знаходячи його коріння в івриті, але й у цьому випадку він означає «знання 
таємниць», тобто незначним чином відрізняється від тлумачення старослов’янською 
мовою.

Не буде зайвим зазначити, що далеко не у всіх мовах діяльність, пов’язана з «ви-
відуванням», отриманням «знання таємниць», має симетричний аналог. Зокрема, в 
англійській мові вона трактується як «intelligence» — розвідка, інтелект, відомості, ма-
теріал, який добувається розвідкою, інформація; подібне словосполучення є і в іспан-
ській мові — «servicio de inteligencia» (таємна служба).

Необхідно відзначити поліваріантність застосування терміна «розвідка». Звернімо-
ся до змісту найбільш відомих значень:

 9 засіб таємного отримання інформації про те, що свідомо приховується; 
 9 добування, збір, обробка та вивчення даних про воєнно-політичну обстановку в 

окремих країнах і коаліціях, їх збройні сили, воєнно-економічний потенціал, склад, 
положення, характер дій; 

 9 спецслужба, що сприяє здійсненню зовнішньополітичного курсу держави, зміц-
ненню безпеки, обороноздатності, економіки країни .
На думку іноземних фахівців, термін «розвідка» має кілька значень. Поняття «роз-

відка» ототожнюють з поняттям «розвідувальна інформація», а тому розвідка — це 
результат добування, оцінки, аналізу, узагальнення і інтерпретації усіх наявних відо-
мостей, які стосуються одного або кількох аспектів життєдіяльності іноземних держав 
або театрів військових дій, що мають безпосереднє або потенційне значення для пла-
нування.

Чимало іноземних фахівців, кажучи про зміст поняття «розвідка», мають на увазі передусім 
«організацію, яка займається збиранням інформації, або діяльність цієї організації зі збору відо-
мостей про супротивника і вироблення кінцевого продукту — інформації, необхідної воєнному і 
політичному керівництву». Нерідко у цьому контексті використовується термін «розвідувальне 
співтовариство», яке розглядається як сукупність розвідувальних установ і організацій, діючих 
під єдиним керівництвом.

Так, заступник голови Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер вважає, що в понятті «роз-
відки, як таємній державній діяльності», присутні три аспекти.
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По-перше, розвідка не може займатися тільки «таємницями», або навпаки, винятково відкри-
тою інформацією, що комусь уявляється політкоректністю. Державам також необхідно зберігати 
і захищати свої таємниці, а значить, потрібні фахівці, які вміють це робити. Отже, робоче визна-
чення поняття «розвідка» повинне включати аспект таємності.

По-друге, розвідка для політиків відрізняється від розвідки для інших осіб, які відповідальні 
за ухвалення рішень і працюють в конкурентному середовищі, позаяк розвідка в інтересах дер-
жави — це питання «життя і смерті», її успішності чи неуспішності, конкурентності, здатності ре-
алізувати національні інтереси. Це пояснює, чому саме явище розвідки пов’язане із становлен-
ням національних держав. Народження розвідки належить до тих далеких часів, коли суверенні 
держави розпочали боротьбу за контроль над територією і населенням (коли почалося переслі-
дування і покарання зрадників).

По-третє, поняття «розвідка» включає як таємну інформацію, так і нетаємну, як нелегальну 
діяльність (таємні операції), так і легальну. 
Це стосується не лише англомовної частини світу, для якої слово «розвідка» 

(intelligence) в XX ст. набуло двох значень: «шпигунство» і «конфіденційна інформа-
ція». В англо-американській літературі термін «intelligence» використовується для 
позначення інформації, необхідної для прийняття зовнішньополітичних рішень. Він 
тільки семантично рівнозначний словам «інформація», «новини», «відомості». Це по-
чаткове його значення було частково втрачено в зв’язку з тим, що цим терміном ста-
ли позначати розвідку в цілому, щоб приховати справжній зміст її діяльності. Тому 
«intelligence» часто вживається як синонім до слів «розвідка», «шпигунство», «таєм-
ні операції».

 Одне з кращих визначень поняття «intelligence» міститься в доповіді Конгресу США «Комі-
сії Гувера», що проводила в середині 1950-х рр. розслідування діяльності інформаційних органів 
уряду: «Intelligence» має відношення до всього, що необхідно знати до прийняття певного курсу 
дій». В індустріальну епоху так само трансформувалися терміни у французькій (renseignement) і 
німецькій (nachrichtendienst) мовах. У якомусь сенсі ці терміни стали більше відповідати почат-
ковим уявленням про таємність і державні інтереси.

Словник військових і супутніх термінів міністерства оборони США (Department of Defense 
Dictionary of Military and Associated Terms) пропонує таке визначення розвідувальної інформації: 
«Продукт, який є результатом збирання, обробки, інтеграції, аналізу, оцінки і інтерпретації на-
явної інформації про закордонні країни та регіони».
Отже, дослідники спецслужб можуть надати таке визначення терміна «розвідка»: 

розвідка — це широке поняття, яке охоплює цілу низку видів діяльності від 
збирання інформації до її аналізу і надсилання кінцевого продукту у ви-
гляді розвідувальної інформації (знання) до споживачів, що здійснюєть-
ся таємно та спрямоване на підтримку і зміцнення національної безпеки 
шляхом запобігання реальним або потенційним загрозам в результаті своє-
часного здійснення превентивної політики або стратегії.

До основних функцій розвідки належать розвідувально-інформаційна і спе-
ціальна (спеціальні операції, дезінформація, спеціальна діяльність і акції впливу). 
Разом з добуванням інформації до функцій розвідки входить також її аналіз і оцінка. 

Є різні підходи до класифікації видів, форм і технології розвідки. 

Виді розвідки за призначенням:
Політична розвідка — державний інститут, призначений добувати інформацію 

про функціонування як своєї, так і інших політичних систем та їхніх структурних еле-
ментів. Інше формулювання — тип розвідувальної діяльності, об’єктом якого є полі-
тичні сили, засоби, плани і таємниці супротивника, а також його відомості внутріш-
ньополітичного та зовнішньополітичного характеру, що не охороняються.

Воєнна розвідка (англ. Military intelligence, також Defense/Defence intelligence) — 
комплекс заходів воєнного відомства держави з отримання і обробки даних про дію-
чого або вірогідного супротивника, його військові ресурси, бойові можливості та ураз-
ливість, а також про театр військових дій.
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Економічна розвідка — вид зовнішньої розвідки, об’єктами якої є промисло-
вість, транспорт, торгівля, фінансові і грошово-кредитні системи, природні ресурси і 
т. п. країни, яку розвідують.

Геополітична розвідка — вид зовнішньої розвідки щодо визначення впливу  
геополітичних факторів на зовнішню політику держави. 

Розвідка просторових властивостей регіону з метою вироблення рекомендацій органам дер-
жавної влади на проведення тих чи інших політичних акцій глобального (доленосного) рішення, 
або активного використання політикою факторів фізичного середовища і впливу на нього в ін-
тересах воєнно-політичної, економічної й екологічної безпеки держави, а також для оцінки між-
народно-політичних позицій держави, її місця в системі міжнародних досліджень, умов її участі 
у воєнно-політичних союзах.

Науково-технічна розвідка — розвідувальну діяльність, об’єктами якої є закор-
донні науково-технічні розробки і досягнення. 

Найбільший інтерес викликають науково-технічні характеристики, можливості і недоліки вій-
ськових технологій (бойових систем, озброєнь), а також промисловий аспект оборонних галузей. 
Першим об’єктом науково-технічної розвідки є наукова інформація і документація іноземної дер-
жави, яку можна таємно скопіювати та передати зацікавленій аналітичній службі, а далі — нау-
ковій організації своєї держави.

Види розвідки (воєнної) за масштабами завдань
Залежно від масштабу завдань сучасна воєнна розвідка ділиться на стратегічну, опе-

ративну і тактичну (є також поділ лише на стратегічну і тактичну).

Стратегічна розвідка — добування даних про стратегічний потенціал та страте-
гічні наміри, стан, склад, дислокацію збройних сил ймовірного або дійсного супро-
тивника, на різних театрах воєнних дій,

що впливає на вироблення стратегії держави, його погляди на характер і способи ведення вій-
ни, воєнно-економічний потенціал, стан і перспективи розвитку збройних сил, озброєння і во-
єнної техніки, заходи щодо безпосередньої підготовки до війни і плани її ведення, обладнання 
ТВД тощо, необхідних для підготовки країни до оборони й успішного ведення війни і стратегіч-
них операцій. Організовує її вище воєнне керівництво, здійснює орган воєнної розвідки держа-
ви, ведеться вона безперервно за мирного і воєнного часу. 

Оперативна розвідка — добування розвідувальних даних, необхідних для підго-
товки і проведення операцій. 

Організовують командувачі і штаби оперативних об’єднань видів збройних сил з метою добу-
вання даних про супротивника і театр військових дій, необхідних для успішного ведення опера-
цій і найбільш ефективного застосування в них усіх родів військ (сил). Здійснюють розвідувальні 
органи і підпорядковані сили і засоби розвідки. Найважливіші завдання оперативної розвідки — 
розкриття задумів і планів супротивника, складу, розташування і дій його головних угруповань 
військ (сил) в смузі дій об’єднань і на флангах, виявлення нових засобів і способів збройної бо-
ротьби супротивника.
Тактична розвідка — добування розвідувальних даних, необхідних для підготов-

ки і успішного ведення бою. Організовують командири і штаби з’єднань, частин і під-
розділів, начальники родів військ (сил), спеціальних військ і служб з’єднань і частин 
усіх видів збройних сил з метою правильного планування і успішного ведення бою. 
Основні завдання тактичної розвідки — виявлення складу, озброєння, характеру дій і 
угрупування військ (сил) супротивника, розкриття його задумів.

Види розвідки за завданнями, силами, засобами і способами
Залежно від завдань, сил, засобів і способів, які використовуються для добування 

розвідувальних даних, розвідка ділиться на такі основні види:

Агентурна розвідка — добування відомостей про стан збройних сил, воєнно-еко-
номічний потенціал і мобілізаційні можливості противника, обладнання ТВД з допо-
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могою агентурної мережі — спеціально завербованих нелегальних таємних агентів, а 
також розвідників, які діють під «дипломатичним прикриттям».

Основне завдання агентурної розвідки — отримання доступу до найбільш важ-
ливих секретів, об’єктів, збирання відомостей, добування документів, зразків виро-
бів, які неможливо придбати неагентурним шляхом. Ведеться як в мирний час, так  
і з початком військових дій.

Спеціальна розвідка — вид оперативної (воєнної) розвідки збройних сил, який 
являє собою сукупність заходів, що проводять штаби об’єднань і з’єднань, частини 
та підрозділи спеціального призначення з метою здобування відомостей про супро-
тивника, проведення спеціальних заходів на його важливих об’єктах, а також органі-
зації партизанського руху. 

Ведеться в загрозливий період і з початком військових дій. У своїй діяльності поєднує методи 
військової та агентурної розвідки. На спеціальну розвідку можуть покладатися завдання щодо си-
лових акцій, диверсій, саботажу у відповідний період.

Технічна розвідка — організація розвідувальної діяльності, що заснована на за-
стосуванні технічних засобів. 

Залежно від природи сигналів, які сприймаються технічними засобами, виділяються такі 
види технічної розвідки: засновані на перехопленні електромагнітних хвиль (радіоелектронна) —  
радіорозвідка, радіотехнічна розвідка, радіолокаційна розвідка і телевізійна розвідка; засновані 
на перехопленні світлових хвиль (видова) — фоторозвідка і інфрачервона розвідка; заснована на 
перехопленні звукових хвиль — акустична розвідка; заснована на сприйнятті сейсмічних хвиль — 
сейсмічна розвідка; заснована на перехопленні випромінювання при розпаді радіоактивних еле-
ментів — радіаційна розвідка.
Характерною особливістю технічної розвідки є те, що її засоби знаходяться тіль-

ки за межами контрольованої зони і здатні перехопити будь-які сигнали, що переда-
ються будь-якими каналами зв’язку, що знаходяться частково або повністю за межа-
ми контрольованої зони. 

Радіоелектронна розвідка — збір розвідувальної інформації на основі прийому і аналізу елек-
тромагнітних випромінювань радіоелектронних засобів противника. РЕР використовує як перехо-
плені сигнали із каналів зв’язку, так і здійснює технічне розпізнавання об’єктів за випроміненням 
РЛС, станцій РЕБ і подібних пристроїв. Підрозділяється на радіо-, радіотехнічну, радіолокацій-
ну, гідроакустичну розвідку. Здійснюється радіотехнічними частинами особливого призначення 
як в мирний, так і в воєнний час. За своїми особливостями радіоелектронна розвідка належить 
до технічних видів розвідки.

Видова розвідка — збирання розвідувальної інформації на основі аналізу великої кількості зо-
бражень, отриманих за допомогою фотографічної, оптико-електронної або радіолокаційної апа-
ратури. За своїми особливостями видова розвідка відноситься до технічних видів розвідки і вклю-
чає повітряну та космічну розвідку. Видова розвідка використовує фотозображення, зроблені як у 
видимому діапазоні електромагнітного спектра, так і інфрачервоні, мультиспектральні фотознім-
ки. Радіолокаційні зображення для видової розвідки формуються радіолокаційною апаратурою 
з синтезованою апертурою в різних електромагнітних діапазонах. Видову розвідку слід відрізня-
ти від радіоелектронної розвідки, яка використовує оптико-електронну і радіолокаційну апара-
туру, що не формують зображення.

Геопросторова розвідка — полягає в дослідженні та аналізі зображень і геопросторових даних.

 Військова розвідка — найважливіший вид бойового забезпечення військ, вид 
оперативно-тактичної і тактичної розвідки, що організується командирами та штаба-
ми в інтересах загальновійськових об’єднань, з’єднань, частин та підрозділів з метою 
здобування відомостей про супротивника. Вона полягає у здобуванні, збиранні та уза-
гальненні відомостей про бойовий склад, положення, стан угруповань військ супро-
тивника, характер його дій і наміри, сильні та слабкі сторони, а також ступінь та харак-
тер інженерного обладнання займаних ним районів та позицій, системи загороджень, 
нові засоби боротьби та способи дій в бою.

В інтересах різних видів забезпечення військ організовується повітряна, артилерійська, інже-
нерна, РХБ-розвідка, а також топографічна, гідрометеорологічна, гідрографічна, тилова, медич-
на, технічна розвідка та ін.

Види розвідки за територією дій
За територіальним принципом розрізняють:
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Внутрішню розвідку — збирання відомостей про злочинну діяльність у своїй кра-
їні (англ. domestic intelligence, criminal intelligence). У деяких країнах це поняття охо-
плюється термінами «оперативно-розшукова діяльність», «контррозвідувальна діяль-
ність».

Зовнішню розвідку — збір відомостей про іноземні держави і про те, що відбу-
вається на їх території. До зовнішньої розвідки належить і зовнішня контррозвідка, 
об’єктами якої є розвідувальні служби іноземних держав, добування відомостей про їх 
діяльність, добування відомостей про міжнародні терористичні організації, про між-
народну організовану злочинність тощо.

Партизанська розвідка
З досвіду воєн, локальних конфліктів, рухів опору доцільно виокремити ще один 

вид розвідки — партизанську. Такий вид забезпечення бойових дій та партизанської 
боротьби розв’язував важливі і складні завдання, за формами та принципами веден-
ня істотно відрізнявся від інших видів розвідки. 

З огляду на досвід застосування партизанської розвідки, можна надати загальне ви-
значення її терміна. Партизанська розвідка — це комплекс спеціальних заходів і дій зі 
здобування розвідувальної інформації у зоні відповідальності партизанського підроз-
ділу, її первинної обробки і доведення в інтересах підготовки і проведення операцій 
(бойових дій) як для виконання завдань на окупованої території, так і для збройних 
сил країни, з використанням способів, форм і методів агентурної, військової і спеці-
альної розвідки, вчинення диверсій і саботажу на окупованій, анексованій або зайня-
тій супротивником території.

3.3. РОЗВІДУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Головний продукт діяльності розвідки — інформація. Відоме правило: попередже-

ний, отже, — озброєний (лат. — praemonitus, praemunitus). Нехтування інформацією 
розвідки і наслідки цього досить докладно описані в багатьох історичних досліджен-
нях і мемуарній літературі: найбільш заїжджена тема — Сталін та воєнна і зовнішньо-
політична розвідка СРСР напередодні нападу Німеччини на Радянський Союз в 1941 
р., коли Сталін не повірив даним радянської розвідки. Такі приклади свідчать про не-
прості відносини між політикою і розвідкою у всі часи, а часом — і про недовіру полі-
тиків до даних розвідки, які згодом, як правило, підтверджувалися.

Безумовно, «розвідка» в широкому сенсі є надзвичайно ємким поняттям, що уві-
брало в себе величезну різноманітність діяльності як таємного, так і відкритого отри-
мання найрізноманітнішої  інформації. Не буде перебільшенням сказати, що поняття 
«розвідка» певною мірою відображає багатовіковий досвід боротьби за інформацію, 
яка велася впродовж всієї історії людства. Тобто робота з інформацією є ключовим еле-
ментом розвідувальної діяльності у цілому.

Розвідувальна інформація (англ. військ. Intelligence information, дипл. Surveillance 
information):

 9 усні та зафіксовані на матеріальних носіях (зокрема у зразках виробів і речовин) 
відомості, які неможливо отримати офіційним шляхом, про реальні та потенційні 
можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що 
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загрожують національним інтересам своєї держави, а також про події і обставини, 
що стосуються національної безпеки і оборони; 

 9 відомості про інші держави (партії, організації, установи тощо), що добуваються 
розвідкою та частково контррозвідкою або під їх керівництвом іншими державни-
ми та приватними організаціями та особами відповідно до розвідувальних завдань;

 9 дані про цілі, плани, дії, реальні і потенційні можливості іноземних держав, ор-
ганізацій і осіб, які спрямовані проти національних інтересів, а також про інші яви-
ща і обставини, пов’язані з державною безпекою;

 9 дані про реальні чи потенційні можливості, дії, плани чи наміри іноземних дер-
жав, організацій та осіб, які викликають чи спроможні викликати зовнішні загро-
зи, фактори ризику чи небезпеку для держави, а також інші дані для забезпечення 
національної безпеки. 

Параметри інформації
Важливими чинниками в інформаційно-аналітичній діяльності, які суттєво впли-

вають на якість інформаційного продукту є параметри інформації — характеристики, 
з допомогою яких оцінюються інформаційні ресурси.

При доборі необхідної інформації обов’язково слід враховувати такі характеристи-
ки (параметри) інформації: 

1. Якісні показники: актуальність, адекватність, об’єктивність, корисність, доступ-
ність, своєчасність, точність, можливість перевірки. 

2. Кількісні показники: повнота, достатність, обсяг. 

3. Ціннісні показники: цінність (значимість, важливість, потрібність інформації 
для прийняття рішення), вартість (ціна). 

Найпоширеніша помилка інформаційних аналітиків — коли проводиш досліджен-
ня, часто знаходиш дуже цікаву інформацію, яка проте є несуттєвою, побічною. А її 
так хочеться повідомити. Подібних спокус слід уникати і не заходити далеко вбік від 
основної теми.

При цьому слід чітко розрізняти поняття «дані», «інформація» і «знання».

Дані засновані на фактах. Це може бути статистика, уривки інформації про все те, 
що становить оперативний інтерес. Ніхто не може дійти правильного висновку, вихо-
дячи тільки з даних, незалежно від того, наскільки вони точні або значні.

Інформація, навпаки, цє певна сукупність даних, які були відібрані, оброблені і 
проаналізовані, після чого їх можна використовувати для подальших дій. А вже виро-
блені на основі аналізу і синтезу інформації пропозиції і рекомендації для прийнят-
тя рішення становлять кінцевий інформаційний продукт — знання. Особі, що ухва-
лює рішення, потрібні саме знання, у крайньому разі — інформація, а не просто дані.

Отже, слід розуміти, що дані, здобуті внаслідок розвідувальної діяльності, ще не 
можна вважати розвідувальною інформацією. Тільки опрацювання здобутих даних, 
тобто їх облік, систематизація, відбір, перевірка або верифікація, перетворює розвіду-
вальні дані в розвідувальну інформацію.

Основним результатом інформаційно-аналітичної діяльності найчасті-
ше є аналітичний документ у формі доповіді, огляду, довідки, прогнозу, де пода-
ються висновки та рекомендації. Вони абсолютно необхідні, для того щоб робота мала 
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завершений вигляд і могла бути максимально корисною. Висновки є наслідком досяг-
нення поставленої цілі. В багатьох документах читаються і запам’ятовуються лише ви-
сновки, тобто результати аналізу. Необхідно щоб у висновках викладались коротко і 
чітко найважливіші моменти, але водночас стислість не повинна породжувати непра-
вильне сприйняття. Написання висновків потребує найвищої майстерності аналітика.

Тобто розвідувальна інформація аналізується і синтезується для формулю вання 
висновків. Після того, як висновки сформульовані, настає черга рекомендацій, логіч-
ного завершення інформаційно-аналітичної роботи. Видача споживачам інформа-
ції, а не знань є неповним розвідувальним циклом, який також має право на життя  
в певних ситуаціях. Тому також є практика, що споживачеві надається розвідуваль-
на інформація без висновків та пропозицій. Наявність рекомендацій після формулю-
вання висновків — це високий клас роботи, проте обережність тут потрібна подвійна. 
Адже всю блискуче виконану роботу можна перекреслити однією безграмотною реко-
мендацією.

Коли ми розглядаємо цільову організацію розвідувальної служби з погляду її інфор-
маційної складової, як маркетингову структуру «замовник — виконавець — споживач», 
ключовим елементом в цій лінії буде саме «продукція» розвідувальних органів — ін-
формація. Якщо брати ринкову модель відносин між структурними компонентами, 
таким продуктом буде не інформація як сировина, а саме інформаційно-аналітичний 
документ як фінальний продукт діяльності розвідувальних структур. Такий розвіду-
вальний документ за своєю природою повинен відповідати деяким основним вимо-
гам, що не змінюються вже понад півстоліття: надійність, достовірність, своєчасність, 
ясність, переконливість.

Взаємозв’язок між даними, інформацією і розвідувальною 
інформацією 

Інформація має найбільшу цінність, коли вона сприяє процесу прийняття рішень команди-
ром, надаючи обгрунтоване розуміння майбутніх умов або ситуацій. Це може статися в результа-
ті її зв’язку з іншою інформацією з досвіду командира. Необроблені дані самі по собі мають від-
носно обмежену корисність. Однак коли дані збираються з датчика і обробляються в зрозумілій 
формі, вони стають інформацією і набувають велику корисність. Інформація сама по собі може 
бути корисною для командира, але коли вона пов’язана з іншою інформацією про операційне се-
редовище і розглядається в світлі минулого досвіду, вона породжує нове розуміння інформації, 
яку можна назвати «розвідувальною інформацією». Основа процесу, який виробляє розвідуваль-
ну інформацію, будується аналітиками, що зв’язують або що порівнюють цю інформацію з іншою 
інформацією або базою даних, і роблять висновки. В кінцевому рахунку, розвідувальна інформа-
ція має дві критичних характеристики, які відрізняють її від інформації. Розвідувальна інформа-
ція дозволяє передбачати або прогнозувати майбутні ситуації і обставини, а також приймати рі-
шення, висвітлюючи відмінності на доступних напрямах дій (Joint Publication 2-0. Joint Intelligence 
2013 — https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp2_0.pdf).

Заслуговує на увагу прийнята в армії США система позначення ступеня надійнос-
ті  (від А до F) і достовірності (від 1 до 6) розвідувальних даних. Дані, що надходять від 
розвідувальних органів, оцінюються індексами «А», «В» і «С». Приклад: якщо відо-
мості оцінені індексами «С-2», буде зрозуміло, що вони здобуті надійним джерелом  
і є цілком достовірними.

Найбільший інтерес становить найважчий етап інформаційно-аналітичної діяль-
ності у розвідці – прогнозування намірів, що надає можливість планувати відповід-
ні своєчасні контрзаходи. Відомий американський дослідник розвідувальної діяльно-
сті Р. Джервіс, розглядаючи причини кількох провалів американських розвідслужб, 
твердить, що одна з головних причин якраз і полягає в тому, що виявити наміри су-
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противника вкрай складно. На відміну від абсолютно визначеної, наприклад, кілько-
сті ракет чи танків в якомусь регіоні, те, що відбувається в голові керівника, що про-
тистоїть, абсолютна загадка. Керівники нерідко міняють свої наміри, не пояснюючи 
причин, рішення, що в основі цих намірів, досить часто бувають відверто слабкими, 
застосовуються спеціальні заходи, щоб ввести розвідку в оману стосовно своїх намірів.

2.4. РОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Розвідувальна діяльність (РД) полягає в добуванні та обробці інформації стосовно 

життєво важливих інтересів держави щодо реальних і потенційних можливостей, дій, 
планів і намірів іноземних держав, організацій та осіб, а також у сприянні в реалізації 
заходів, що здійснює держава в інтересах забезпечення її безпеки.

В Україні законодавчо визнано, що розвідувальна діяльність — це діяльність, яка 
ведеться спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених зако-
ном органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та за-
хисту національних інтересів, протидії за межами України зовнішнім загрозам наці-
ональній безпеці України.

Очевидно, що найважливішою специфічною рисою РД є її предмет. Він становить 
таємні і приховані елементи можливостей, дій, планів і намірів іноземних держав, ор-
ганізацій та осіб. Тому розвідникам для розкриття цих таємниць потрібні, насамперед, 
негласні засоби і методи роботи. 

Найчастіше в розвідувальній діяльності застосовуються шість основних способів от-
римання розвідувальної інформації:
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 9 розвідка з відкритих джерел (OSINT) — публічно доступна інформація, яка з’яв-
ляється в джерелах, що не мають грифів таємності або обмежень доступу;

 9 агентурна розвідка (HUMINT) — найстаріший спосіб збору інформації від її но-
сіїв — інформація, зібрана з людських джерел;

 9 видова розвідка (IMINT) — представлення об’єктів, що відтворюються в елек-
тронному або оптичному засобі на плівці, електронних дисплеях або інших носіях;

 9 радіоелектронна розвідка (SIGINT) — перехоплення сигналів, чи то між людь-
ми, між машинами або комбінацією обох;

 9 інструментальна розвідка (MASINT) — розвідка фізичних полів, наукова і тех-
нічна розвідувальна інформація, що використовується для визначення, виявлення 
та опису специфічних ознак конкретних цілей;

 9 геопросторова розвідка (GEOINT) — зображення та геопросторові дані, створе-
ні за допомогою інтеграції зображень та географічної інформації
На думку деяких фахівців розвідки, до зазначених вище способів отримання розвіду-

вальної інформації можна додати ще такий, як «таємне фізичне проникнення» (ТФП). 
Один з авторитетних представників  радянської зовнішньої розвідки генерал-лейте-
нант В. Павлов зазначав: «На Заході зазвичай поділяють способи отримання розвіду-
вальної інформації на розвідку агентурну (Human Intelligence), електронну (Electronic) 
і, нарешті, розвідку перехопленням радіо та інших сигналів (Signals Intelligence). Я б 
тепер додав ще як особливий, специфічний вид розвідки, про яку йдеться в операці-
ях ТФП, розвідку проникненням (Penetration Intelligence)» поділяючи такі операції на 
два типи: «агентурні» і «безагентурні».

Але, на переконання більшості військових експертів, доцільніше вважати цей спо-
сіб (ТФП) не видом розвідки взагалі, а особливою, специфічною частиною саме аген-
турної розвідки.

Стійке словосполучення Open Source, таке звичне для комп’ютерної спільноти в 
значенні «відкриті початкові коди програм», у світі розвідки має істотно інший сенс, 
означаючи «відкриті джерела розвідданих» або коротко OSINT.

Терміном OSINT зазвичай іменують збір і аналіз розвідданих, які засновані на ін-
формації, узятій з джерел, загальнодоступних для широкої публіки. Сюди входять га-
зети, Інтернет, книги, телефонні довідники, наукові журнали, радіомовлення, теле-
бачення, урядові звіти, комп’ютерні бази даних, технічна документація, інструкції і 
будь-які інші джерела інформації, що не мають грифів таємності або обмежень допус-
ку. Цей вид розвідки існував давно, але «друге дихання» отримав з глобалізаційни-
ми процесами, покриттям всього світу мережею Інтернету та цифровізацією сучасної 
людської діяльності.

З погляду розвідки OSINT принципово відрізняється від «просто інформації» (іно-
ді іменованої OSIF або Open Source Information), тобто взагалі усіляких даних і відо-
мостей, що циркулююють у вільно доступних медіа-каналах. OSINT — це не просто су-
купність даних, а завжди специфічна інформація, зібрана, оброблена, проаналізована  
і оформлена для відповіді на конкретні питання.

Збір розвідданих в OSINT дуже відрізняється від інших напрямів розвідувальної ді-
яльності. Головною проблемою є виявлення змістовних і надійних джерел серед гігант-
ського обсягу загальнодоступної інформації. Якщо ж такі джерела виділені, то подаль-
ше отримання з них розвідданих особливих проблем не становить.
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Протягом багатьох десятиліть деякі спеціалісти розвідки вказували на вищу інфор-
мативність відкритих джерел та їх велике значення для розкриття таємниць своїх воро-
гів. Так, Шерман Кент ще в 1947 р. заявив, що в мирний час 80 % розвідувальних відо-
мостей, необхідних для ухвалення рішень політиками та посадовими особами, можна 
без значних зусиль та витрат знайти у відкритих джерелах. А його колега генерал-лей-
тенант Семюел Вілсон пізніше взагалі твердив, що лише 10 % розвідувальних відомо-
стей надходять від агентурної розвідки, а решта 90 % беруться з відкритих джерел. Ге-
нерал був упевнений, що майбутнє розвідки базуватиметься не на шпигунських акціях 
«джеймсів бондів», а на дедуктивності «шерлоків холмсів».

Аналіз досліджень американських фахівців дозволяє виділити три основні напрями збору роз-
відувальної інформації з відкритих джерел.

Найбільш важливим, мабуть, є збирання загальної політичної, економічної та воєнної інфор-
мації, необхідної для оцінок воєнно-економічного та морально-політичного потенціалу країн, 
що є об’єктами розвідки. Важливість цього напряму полягає в тому, що саме загальна інформа-
ція є основою стратегічної орієнтації урядових органів, як військових, так і цивільних. Вирішую-
чи це завдання, розвідка США збирає всі дані, які можуть знадобитися для ведення економічного  
і геополітичного протистояння, дипломатії і пропаганди.

Другий напрям — отримання спеціальної розвідувальної інформації, що належить до конкрет-
них галузей економіки, науки і техніки, воєнної справи. Вона, як правило, призначена для більш 
вузького кола фахівців і є матеріалом при розробці стратегічних планів.

Нарешті, третій напрям, де відкриті джерела відіграють істотну роль, — це збір відомостей про 
окремих осіб. Американську розвідку цікавлять не тільки відомі державні, політичні, громадські 
та військові діячі, провідні вчені, а й менш помітні особи. Як свідчить Ш. Кент, «отримання відо-
мостей про осіб становить одну з найбільш важливих функцій розвідувальної організації».

Джерелом всіх такого роду відомостей є насамперед загальнодоступний друкований матері-
ал, починаючи з офіційних повідомлень газет і закінчуючи всілякими довідковими виданнями.

Поділ розвідки на відкриту і таємну у ряді випадків дуже умовний. Досить велика 
частина агентурної розвідки або HUMINT зводиться до отримання потрібної інфор-
мації від «людського фактора» — її носіїв, які стають такими внаслідок різного роду 
причин об’єктивного та суб’єктивного характеру, тому теж може вважатися частиною 
OSINT. Як приклади тут можна навести детальні опитування співробітниками розвід-
ки біженців, їх бесіди з туристами, особами, які відвідують країни у приватних, комер-
ційних справах, для вирішення ділових питань, участі у наукових та культурологічних 
заходах тощо.

Супутникові фотознімки місцевості, скажімо, досить довго були прерогативою  
аерокосмічної розвідки (IMINT), таємної видової розвідки найбільш просунутих в кос-
мічних технологіях держав. Проте нині, з розквітом комерційних супутникових сис-
тем і таких сервісів, як Google Earth, вже самі спецслужби регулярно звертаються по 
інформацію до цих джерел.

SIGINT — розвідка на каналах передачі інформації передбачає перехоплення ін-
формації, що передається по лініях зв’язку, що використовують як засоби дротового 
зв’язку, так і різні трансляційні станції, які працюють в різних діапазонах електромаг-
нітних випромінювань. 

Що стосується MASINT — інструментальної, або технічної розвідки, то в Сполучених 
Штатах є такий погляд на її ведення: під технічною розвідкою мається на увазі розвід-
ка, заснована на зборі інформації про різні фізичні явища і процеси, які характеризу-
ють деякі події, наприклад, такі, як ядерні вибухи. Подібну інформацію можуть збира-
ти як стаціонарні станції, розташовані на власній території або на територіях союзних 
держав, так і мобільні технічні засоби безпосередньо на території держави, щодо якої 
проводиться розвідувальна діяльність.

Розвідувальні дані, отримані з різних джерел, можуть представляти для кінцевого 
користувача різні інтерес і ступінь важливості, тобто мати різну цінність, а інформа-
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ція з відкритих джерел іноді може своєю цінністю перевершувати секретну інформа-
цію. Під загальною цінністю розвідданих розуміють такі їх аспекти, як швидкість до-
ступу, об’єми, якість, ясність, легкість подальшого використання і вартість отримання.

Швидкість. Коли в якій-небудь точці планети вибухає криза, а можливості роз-
відки в цьому регіоні дуже обмежені, то і аналітики розвідслужб, і структури, що фор-
мують політику держави, найчастіше звертаються за поточною інформацією в Інтер-
нет. Події, що нестримно розвиваються, в моменти криз найзмістовніше відбиваються 
в поточних новинах, тому за падінням Берлінської стіни, скажімо, і у Вашингтоні, і в 
штаб-квартирі ЦРУ в Лэнгли стежили не за зведеннями розвідслужб, а припавши до 
екранів телевізорів, з репортажів CNN з місця подій.

Об’єми. У світі завжди буде набагато більше всіляких блоггерів, журналістів, неза-
лежних експертів, телерепортерів та інших обізнаних людей, ніж кадрових розвідни-
ків, кількість яких може дозволити собі мати будь-яка спецслужба. Два-три професій-
них розвідника з хорошою агентурною мережею, безперечно, можуть перевершувати і 
сотню репортерів за можливостями доступу до секретів. Проте, як показує досвід, гра-
мотно зібрані фрагменти інформації з відкритих джерел за своєю сукупною значимі-
стю можуть бути цілком еквівалентні, а іноді і перевершити суто секретні розвідуваль-
ні звіти.

Якість. У роботі розвідслужб будь-якої країни раз у раз бувають ситуації, коли ка-
дрові співробітники готують свої звіти на основі отриманої від таємних агентів ін-
формації, що умисне сфабрикована або просто переписана з повідомлень ЗМІ та при-
крашена для видимої важливості. В порівнянні з такими «розвідданими» звичайна 
інформація з відкритих джерел виявляється більш прийнятною вже тому, що не «за-
мазана брехнею агентів».

Достовірність. Для аналітиків розвідки і політичних архітекторів серйозну про-
блему становить невизначена міра достовірності здобутої інформації, навіть якщо 
вона отримана через агентурні джерела. Наприклад, коли співробітник Аналітично-
го управління ЦРУ читає доповідь про іноземного лідера, складену на основі відомо-
стей від «джерела з неперевіреною надійністю», то більш-менш ясно, як цей документ 
слід сприймати. Проблема стає куди складніше, якщо цікавий звіт складений за да-
ними від «надійного джерела». Принципово важливо, ким саме являється це джере-
ло: міністром в кабінеті лідера, братом міністра, або ж коханкою брата дружини міні-
стра? Аналітик в Лэнгли, як правило, ніколи не знає відповідь на це запитання, тому 
що співробітники Оперативного управління (DO) ЦРУ ретельно оберігають свої дже-
рела і методи отримання інформації. Отже, якщо у разі OSINT надійність джерел від-
критої інформації буває як ясною, так і неясною, то у випадку з таємно здобутими да-
ними міра їх надійності для аналітиків неясна майже завжди.

Легкість використання. Будь-які таємниці прийнято оточувати бар’єрами з гри-
фів секретності, принципів ізоляції інформації і особливих режимів доступу. Усе це ро-
бить надзвичайно непростим не лише процес передачі здобутих відомостей в політичні 
структури, що приймають рішення, але і поширення важливих даних серед колег-роз-
відників або суміжників з контррозвідки, не кажучи вже про поліцію. Що ж до даних 
OSINT, то зрозуміло, що їх можна легко передавати в будь-які зацікавлені інстанції.

Вартість. Супутник видової розвідки, що розробляється, запускається і підтриму-
ється в працездатному стані на орбіті за рахунок витрат в мільярди доларів, може на-
дати фотографії того, як виглядає дах військового заводу або корпус нового підводно-
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го човна. З іншого боку, в правильно вибраному іноземному журналі з ціною річної 
підписки близько сотні доларів можна знайти фотографії, зняті в цехах заводу, що ці-
кавить, або усередині тієї ж самої нової субмарини.

Таким чином, розвиток комп’ютерних технологій, доступність Інтернету за останні 
два десятиліття і, як наслідок, збільшення інформаційного потоку відкритої інформа-
ції та її аналізу дали змогу вивести розвідку з тіні і зробити її ще більш необхідною та 
актуальною. Сьогоденні комбінації сучасних технологій уможливлюють співробітни-
кам розвідки діставати доступ до величезних масивів даних, необхідних для оцінки си-
туації, здійснення контролю за обстановкою та задоволення потреб органів управлін-
ня в даних, необхідних для ухвалення обґрунтованих рішень.

У процесі розвідувальної діяльності широко вживається термін «розвідуваль ний 
процес» чи «розвідувальний цикл». Термін «розвідувальний процес» дуже поши-
рений серед фахівців (як теоретиків, так і практиків) і за своїм змістом, в цілому, від-
повідає розумінню поняття «розвідувальна діяльність». Раніше в польових статутах 
Армії США для визначення сукупності здійснюваних розвідкою дій використовувало-
ся поняття «розвідувальний цикл» (Intelligence Cycle). Однак комплекс заходів інфор-
маційно-розвідувальної діяльності виходив за рамки одного циклу. Введення терміна 
«розвідувальний процес» (Intelligence Process) дозволило коректно об’єднати всі захо-
ди, пов’язані з організаційно-управлінською роботою, добуванням і збором розвіду-
вальних відомостей, інформаційно-аналітичною роботою, а також із забезпеченням 
розвідувальною інформацією. 

Згідно з загальноприйнятими підходами розвідувальний цикл (процес) включає в 
себе шість основних елементів:

 9 Планування і націлювання — визначення завдань розвідці, підготовка плану збо-
ру інформації, доведення завдання до виконавців і контроль за ходом виконання.

 9 Збір — добування інформації і її передача.
 9 Обробка — первинна обробка зібраної інформації, надання їй певної форми.
 9 Оцінка — узагальнення, систематизація та аналіз, всебічна оцінка і інтерпрета-

ція всіх наявних даних відповідно до вимог споживача.
 9 Поширення інформації.
 9 Отримання висновків, рекомендацій, зворотна реакція споживача, та в разі не-

обхідності, уточнення на дорозвідку.

Планування і націлювання. Для цілеспрямованого добування інформації розробля-
ється план розвідки, в якому вказуються основні цілі збору інформації, визначають-
ся потреби в необхідній інформації, можливі джерела для кожного завдання, а також 
сили і засоби розвідки (штатні або додаткові) для виконання цих завдань та прорахо-
вуються фінансові витрати. Поставлені завдання націлюють виконавців на добування 
тієї інформації, яка необхідна для ухвалення обґрунтованого рішення.

Збір — добування даних. Дані добуваються в процесі інформаційно-пошукової робо-
ти (ІПР — отримання відомостей, що здійснюється за допомогою розвідувальних дій). 
На цьому етапі розвідувального циклу має бути залучено якомога більше незалежних 
джерел інформації. Важливим елементом цього етапу є своєчасна передача інформа-
ції для подальшої обробки.
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Обробка — перетворення розвідувальних даних в розвідувальну інформа-
цію. При обробці зібраної розрізненої інформації застосовуються аналітичні ме-
тоди, багато в чому схожі з тими, що використовуються при розв’язанні наукових  
завдань. Процес обробки інформації включає низку операцій, що можна класифікува-
ти як облік, формалізацію, відбір, верифікацію і оцінку.

Оцінка інформації — здобуті матеріали перевіряються, узагальнюються, аналізу-
ються, систематизуються, — тобто оцінюються щодо надійності джерела їх отримання, 
часу, що минув з того моменту, коли вони були отримані, їх достовірності та точності в 
порівнянні з вже наявною інформацією з даного питання (якщо вона є).

Поширення інформації — отримання кінцевим споживачем розвідувальної інфор-
мації (кінцевого продукту у вигляді знань), тобто остаточних висновків і рекоменда-
цій в ясній і стислій формі. Надання споживачам інформації, а не знань, є неповним 
розвідувальним циклом, який також має право на існування в певних ситуаціях, що не 
потребують глибокого опрацювання.

Отримання висновків і рекомендацій — кінцевий етап розвідувального циклу. Цей 
процес має два принципово різних етапи: аналіз даних для отримання висновків і син-
тез рекомендацій, тобто перетворення розвідувальної інформації в знання відповідно 
до вимог замовника. Отримані замовниками знання можуть призвести до запитів на 
пошук додаткової інформації, уточнення інформації, що знову запускає розвідуваль-
ний цикл (процес).

3.5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВІДКИ
Розвідка, незважаючи на тисячолітню історії, не набула чітко окреслених наукових 

форм, хоч для виконання її завдань використовуються найсучасніші досягнення нау-
ки і техніки. Проте загальні вимоги щодо її побудови та ведення все ж наявні, та з нез-
начними кореляціями їх беруть до уваги усі розвідувальні служби світу.
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Розглянемо деякі з них на прикладі діяльності розвідки Великої Британії.

В основі організації діяльності британської розвідки завжди був взаємопов’язаний 
цілісний комплекс принципів, методів, форм і засобів роботи в інтересах досягнення 
цілей забезпечення національної політики і ефективного вирішення поставлених пе-
ред розвідкою завдань. Творці британської таємної служби при розробці принципів її 
діяльності виходили з декількох вимог. Кожен принцип повинен мати не тільки осо-
бливо важливе значення, а й широке застосування. Британські фахівці, які вивчають 
принципи ведення війни і розвідки, не один раз з гордістю відзначали, що ці принци-
пи легко використовуються при вивченні боїв від найдавніших часів Сунь Цзи і Ган-
нібала до епохи Наполеона і новітньої історії періоду Черчилля. Британські політики 
вважали, що принципи повинні бути справді загальними, щоб бути керівництвом до 
дії за різних обставин. Однак при цьому ніхто з них не твердив, що принципи веден-
ня війни і розвідки універсальні за застосуванням. Суть кожного принципу повинна 
бути викладена чітко, одним словом або простим, лаконічним реченням. Вважалося, 
що тим самим полегшується запам’ятовування і використання принципів, визначен-
ня спільних поглядів на них. Важливою умовою при цьому є гнучкість формулювань, 
простота викладення і переважно відмова від використання спеціальної юридичної 
або філософської термінології. 

Принципи діяльності британської розвідки поділяються на такі групи: стратегічні, 
тактичні, адміністративно-управлінські, оперативні, інформаційно-аналітичні, кадро-
ві, етичні. Розглянемо зміст цих принципів більш детально.

Стратегічні принципи розвідки
Випередження супротивника. Розвідка передусім повинна своєчасно виявляти 

загрози. Цей принцип розвинув і вдосконалив Черчилль — розвідка повинна постій-
но перебувати в стані війни.

Знання — сила (значення обізнаності). «Знай свого супротивника — або помри». 

Взаємодія та координація. Розвідка, якщо вона прагне бути ефективною, повин-
на з особливою увагою організовувати взаємодію і координацію наявних в її розпоря-
дженні сил та засобів. На сьогодні вважається, що узгодженість спільних зусиль і вза-
ємодія всіх суб’єктів, задіяних у вирішенні конкретного розвідувального завдання, є 
вирішальним фактором для досягнення перемоги над супротивником.

Фінансування. Розвідка — механізм витратний і дорогий. Прямої фінансової ви-
годи за великим винятком не приносить. Дешева розвідка — це такий же нонсенс, як 
дешева медицина, заощаджувати на розвідці — означає заощаджувати на «здоров’ї» 
державного механізму і ефективності існування держави.

Об’єктивність. Потребує вивчення об’єктів розвідки на основі всебічно перевіре-
них фактів, зіставлення одного з одним. Однією з найбільш важливих вимог до роз-
відки визнається здатність не піддатися природному тяжінню до переоцінки або не-
дооцінки супротивника.

Принцип імпровізації — відсутність шаблону, гнучкість.

Агресивність — нав’язування ініціативи.
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Несподіваність. Передбачає несподівані для протиборчої сторони дії за часом, 
місцем, масштабам, складом і способам вживаних невідомих супротивникові сил та 
засобів.

Досвід (в значенні спадкоємність) в розвідці є ключем до її успіху. Розвідник здат-
ний бачити далеко уперед тільки у тому разі, якщо він базується на досвіді своїх попе-
редників. Аналіз і використання позитивного і негативного досвіду — запорука успі-
ху розвідки.

Уроки розвідки (облік прорахунків і виявлених помилок) повинні аналізувати-
ся, бо за нової епохи від цієї здатності розвідки часто залежить смерть або життя нації.

Цілеспрямованість, розумність і практична корисність. Принцип, що при-
пускає наявність певної мети, заради якої і організовується вивчення об’єктів дослі-
дження і дії. Не розпиляти зусилля на розв’язання другорядних для розвідки проблем.

Економічна доцільність і принцип самоокупності. Як правило, будь-яка дов-
гострокова операція британської розвідки має бути узгоджена і затверджена, зокрема 
санкцією міністра фінансів уряду Великобританії, який і визначає економічну доціль-
ність передбачуваних оперативних видатків.

Далека перспектива при проведенні політичних акцій (підрив режиму). Розвід-
ка закладає міни уповільненої дії. У розвідці витримка, терпіння, вміння вичікувати — 
зворотний бік стрімкості. Негативний результат з часом може обернутися в позитив-
ний, невдача — в перевагу.

Наукова обґрунтованість.

Дезінформація.

Тактичні принципи розвідки
Конспірація. Існує непорушне правило — дотримуйся таємниці операцій, що про-

водяться, і не попадайся. Жоден агент не повинен знати нічого понад те, що йому не-
обхідно для його дій, і не вельми бути посвяченим без крайньої потреби в роботу ін-
ших агентів.

Оригінальність мислення. Повторювати пройдене — означає помилятися.  
Пройдене відоме супротивникові, який зробив необхідні висновки. 

Індивідуальність. Розвідник бореться в умовах абсолютної таємності і самотності, 
протиставляючи свій розум об’єднаним зусиллям контррозвідки супротивника і напру-
жуючи до краю свої нерви. Відомими стають тільки ті, хто «провалився».

Правда природності. Британці вважають, що правда природності — найбільший 
союзник розвідника. Вона — вищий пілотаж, вища школа і вищий наставник. Цей 
принцип вимагає, щоб національний характер народу, у середовищі якого діє розвід-
ник, розглядався як чинник першорядної ваги. 

Недовіра — зброя розвідника. Бути розвідником — це значить, насамперед, слу-
жити керівникам, завдання яких полягає в тому, щоб вам не довіряти, і це є головною 
умовою розвідки. Отже, розвідник приречений на те, щоб постійно перебувати між дво-
ма вогнями. Розвідник і сам не довіряє нікому. Цей принцип означає: не довіряй на-
віть своїм союзникам і не надавай інформацію, здатну викрити важливе або делікатне 
джерело, чи дозволити офіцерам спецслужб супротивника вивчати свою організацію. 
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Таємна служба забороняє не тільки любов, а й дружбу. Усюди декларуються цинізм, 
холодний розрахунок, опора на власні сили і можливості.

Принцип розумної достатності потребує точного визначення того мінімуму, 
який потрібний і достатній для проведення тієї або іншої операції розвідки.

Дроблення розвідувальних операцій.

Принципи «око за око» і «рівність». Застосовується при видворенні з країни 
розвідників, що діють під дипломатичним прикриттям.

До цього переліку можна також додати такі принципи:

Безперервність ведення розвідувальної діяльності. Оперативність — передба-
чає своєчасне виконання поставлених перед розвідкою завдань, здобування упереджу-
вальної інформації про можливі ризики та загрози і невідкладне інформування визна-
чених законодавством споживачів.

Адміністративно-управлінські принципи
Єдиноначальність. На чолі органу управління розвідкою призначається одна осо-

ба, правомочна приймати юридично обов’язкові для підлеглих рішення. При цьому не 
заперечуються і певні елементи колегіальності, коли до вироблення рішень залучають-
ся відповідні уповноважені особи.

Лінійний принцип — дозволяє предметно простежувати діяльність конкретних 
держав, стан оперативної обстановки в регіонах в усіх її різновидах і проявах, бачити 
проблему в цілому і ухвалювати обґрунтовані рішення.

Об’єктовий принцип полягає в зосередженні уваги усіх сил і засобів на розробці 
визначених об’єктів, наприклад, атомної енергетики, проникнення до яких забезпе-
чить виконання завдань, що стоять перед спецслужбою.

Планування. Основні принципи планування: своєчасність, обґрунтованість, кон-
кретність, цілеспрямованість, оптимальність, ефективність і гнучкість.

Оперативні принципи
Агентура потребує коштів. Найдавнішими правилами і методами вербування 

агентів є насамперед підкуп, обіцянка підвищення по службі і великих винагород, а в 
крайніх випадках — шантаж і залякування того, кого вербують, аж до погроз спали-
ти його будинок, розорити, понівечити і навіть знищити дружину і дітей. Ще в період, 
коли таємною службою керував сер Френсіс Волсінгем (1532–1590), девізом розвідки 
були слова: «Знання коштують грошей». Принцип Кромвеля звучав так: «Краще пла-
тити багато грошей за добру інформацію, ніж мало за погану».

В ролі «плати» потенційному агенту або перебіжчикові в обмін на шпигунські по-
слуги спецслужба пропонує гроші, секс, надання політичного притулку або кар’єрних 
перспектив.

Система прикриття. Найбільш поширеними в розвідці є прикриття дипломатич-
ні, комерційні, журналістські. Вважається, що комерційні прикриття гарантують біль-
шу безпеку розвідувальних операцій і дають розвідникам більш вільного і добре леген-
дованого доступу до важливої   інформації. Використання журналістики для прикриття 
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розвідувальної діяльності вперше було реалізовано англійською розвідкою. Варто лише 
згадати журналістські поїздки Даніеля Дефо з метою збору розвідувальних даних.

Найбільш часто в організації розвідувальної діяльності застосовують дипломатич-
не прикриття.

Само собою зрозуміло, що «сумісник» повинен бути професіоналом не тільки в сво-
їй розвідувальній справі, а й в тій сфері, яка дає йому можливість займатися цією спра-
вою. Жалюгідний «журналіст», що заледве вміє зв’язати кілька слів в рядку, убогий 
«дипломат», який з великим зусиллям спілкується мовою країни і вивчає місцеві га-
зети зі словником, кумедний «зовнішньоторговець», який лише до закінчення відря-
дження засвоїв різницю між доходом і прибутком — усе це стало дуже типовим для 
багатьох «сумісників», які розшифровують так звані дахи, завдаючи шкоди не тільки 
розвідці своєї країни, а й її зовнішньополітичному іміджу.

Інформаційно-аналітичні принципи 
В інформаційно-аналітичній діяльності значна увага приділяється відповідності структури 

і функцій аналітичних підрозділів, організації інформаційних досліджень завданням 
розвідки в цілому. Здійснення вказаного принципу на практиці вимагає, щоб співробітники 
інформаційного підрозділу мали точні знання щодо напрямів оперативної діяльності структур-
них підрозділів спецслужби, найбільш актуальних і першочергових проблем, що потребують ана-
літичного супроводження. При цьому аналітики мусять бути готові до того, що коло завдань, які 
стоять перед ними, матиме тенденцію до постійного розширення, передусім з урахуванням ви-
никнення нових пріоритетних напрямів у діяльності розвідки.

Принцип належного забезпечення інформаційних потоків вимагає, щоб процеду-
ра формування фондів будь-яких документів була безперервною. Порушення цього принципу на 
практиці призводить до «завалів» необроблених матеріалів. В результаті це, з одного боку, ви-
кликає затягування термінів виконання запитів і знижує міру повноти їх змісту, а з іншого боку, 
стає причиною використання в дослідженнях застарілої інформації.

Принцип пошуку і відбору найбільш важливих, актуальних відомостей вимагає від 
співробітників інформаційного підрозділу здійснення постійного аналізу потоків інформації з ме-
тою визначення даних, які можуть бути використані в роботі розвідки. Реалізація цього принци-
пу на практиці потребує високої кваліфікації, постійного і тісного зв’язку аналітиків з оператив-
ними працівниками структурних підрозділів спецслужби.

Згідно з принципом сумісності форм і методів інформаційного супроводу виникнен-
ня нових форм не означає відмови від апробованих у минулому методів, а лише уточнює їх нову 
роль у рамках певної системи. Створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем не 
обов’язково має супроводжуватися ліквідацією традиційних бібліографічних покажчиків, а на-
громадження актуальних відомостей в тематичних інформаційних добірках не повинне ставити 
під сумнів завдання формування документального фонду і його класифікатора.

Принцип пріоритетів в інформаційному супроводі. Встановлення пріоритетів для тематики 
інформаційно-аналітичних досліджень є звичайною процедурою. В зв’язку з цим визначені пріо-
ритети треба доводити до відома усіх співробітників інформаційного підрозділу для подальшого 
неухильного керівництва ними в роботі. Для супроводу пріоритетних робіт завжди має виділяти-
ся більше ресурсів інформаційного забезпечення. Застосування вказаного принципу на практиці 
дозволяє більш цілеспрямовано маневрувати обмеженими можливостями інформаційного під-
розділу в інтересах підвищення ефективності цього виду діяльності.

Наукова оцінка подій і явищ, своєчасне інформування керівництва про важливі проблеми, 
швидка реакція на зміни оперативної обстановки, об’єктивний підхід в оцінці подій, явищ, про-
гнозування розвитку подій, встановлення взаємозв’язку між ними, конспіративність і безпека в 
роботі з інформацією також є базовими у діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів.

3.6. ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Форми — це відносини, які складаються між учасниками розвідувального процесу, 
спосіб організації розвідувальної діяльності.

Методи — це різні варіанти впливу розвідувального органу (РО) на об’єкт (суб’єкт), 
щодо якого здійснюється розвідка; взаємодія РО і об’єкта (суб’єкта) розвідки, у ході 
якого отримується розвідувальна інформація.
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Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань вони застосо-
вують методи і засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в За-
коні України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Розвідка може вестися за допомогою легальних (гласних), напівлегальних і неле-
гальних (негласних) методів.

Легальні (гласні) методи розвідки — дії органів, які ведуть розвідувальну діяль-
ність без приховування, по-перше, самого факту здійснення будь-яких дій, а по-дру-
ге, осіб, які їх здійснюють. При гласному проведенні заходів може зашифровуватися 
(приховуватися) їх справжня мета.

Напівлегальні методи розвідки — це розмови в неофіційній обстановці, прове-
дення завідомо неправдивих конкурсів і переговорів, отримання інформації від клієн-
тів, постачальників через контрольні органи.

Нелегальні (негласні) методи розвідки — передбачають приховування від заці-
кавлених осіб факту здійснення будь-яких дій і осіб, що їх виконують. Приклади неле-
гальних (негласних) методів: викрадення зразків продукції та обладнання, викраден-
ня, копіювання, підміна, ознайомлення, знищення документів з цікавою інформацією, 
знімання інформації із технічних каналів, проникнення в локальні обчислювальні ме-
режі, впровадження агентів, проникнення на територію тощо.

Методи агентурної розвідки: спостереження, підслуховування, копіювання, тимчасове вилу-
чення або викрадення документів, зразків озброєння і техніки, перехоплення радіопереговорів, 
захоплення полонених, документів, зразків озброєння і техніки внаслідок проведення спеціаль-
них заходів та ін.

Методи видової розвідки (включає повітряну розвідку і космічну розвідку): спостереження, 
стеження, фотографування та ін.

Методи радіоелектронної розвідки: радіорозвідка — перехоплення і пеленгація переговорів; 
радіотехнічна розвідка — перехоплення систем зв’язку між технічними системами і виявлення 
джерел радіовипромінювання та їх пеленгація.

Засобами розвідки є об’єкти, предмети матеріального світу, за допомогою яких до-
сягається (забезпечується) здійснення розвідувальної функції. До засобів розвідки на-
лежать агентура, технічні та оперативні засоби, фінанси, транспорт та інші матеріаль-
ні об’єкти, що використовуються в процесі роботи розвідки.

Співвідношення і взаємодію форм, методів і засобів розвідувальної діяльності можна розгля-
нути на прикладі одного з елементів агентурної розвідки — вербування.

Форма розвідувальної діяльності: вербування людей — залучення особи до своєї агентури – 
особи, спроможної тепер або в майбутньому виконувати завдання розвідувального характеру, до 
негласної співпраці зі спецслужбою.

Методи розвідувальної  діяльності  під час вербування:  від поступового  
залучення і до прямої пропозиції, а також на добровільній основі або під тиском. Відповідно до 
цього розрізняють вербування на ідейно-політичній (ідеологічній) основі, на матеріальній осно-
ві, на морально-психологічній основі і на основі компрометуючих матеріалів (шантаж). У деяких 
державах спецслужби практикують ще один, більш жорсткий різновид вербування під тиском, 
який полягає в реальній загрозі життю або здоров’ю того, кого вербують, його рідних або близь-
ких. Найчастіше такий метод використовують на війні щодо супротивника.

Згадаємо матеріали першої лекції, де йдеться про те, як китайський військовий письменник 
Ду Му навчав підбору кандидатів для вербування.

Своєю чергою ЦРУ США створило своєрідну «модель» того, кого вербують, виділяючи такі 
риси об’єкта, як «подвійна лояльність», самозакоханість, марнославство, заздрість, кар’єризм, 
меркантилізм, сексуальна нерозбірливість, схильність до пиятики. Особлива увага зверталася на 
незадоволеність службовим становищем, сімейними стоcунками, життєві труднощі, супроводжу-
вані стресами.

Підходи в агентурній розвідці під час вербування: політичні або релігійні переконання; матері-
альна винагорода різного роду; особливості характеру (прагнення до влади, перебільшена думка 
про свої здібності, марнославство, жадібність, боягузтво, помста), життєві обставини (незадоволе-
ність роботою, посадою, матеріальні труднощі, сімейні проблеми, умови життя); компрометуючі 
матеріали (життєві слабкості і вади, сексуальні зв’язки, хабарі, фальсифікації) в особистій біогра-
фії, в біографії найближчих родичів та ін. Останнім часом в інтересах вербування людей широко 
застосовують соціальні мережі в Інтернеті.
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ВисноВКи

Але це — вельми поверховий погляд на один досить складний елемент агентурної розвідки, він 
наведений лише для того, щоб більш детально пояснити різницю між формами, методами і засо-
бами розвідувальної діяльності. 

Законодавство держави визначає певні обмеження щодо застосування методів і за-
собів в оперативній (розвідувальній) діяльності. Зокрема, в Законі України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» вказані такі обмеження:

 9 для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, пси-
хотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здо-
ров’ю людей та навколишньому середовищу;

 9 забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань осіб, про-
фесійна діяльність яких пов’язана зі збереженням професійної таємниці, а саме: ад-
вокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо 
така співпраця буде пов’язана з розкриттям конфіденційної інформації професій-
ного характеру .
Правові акти у сферах оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідуваль-

ної діяльності передбачають і інші гарантії законності під час оперативної діяльності.

ВИСНОВКИ
Особливістю діяльності спеціальних служб і насамперед — розвідки є те, що вона 

не може бути настільки ж прозорою, наскільки прозора діяльність інших органів дер-
жавної влади. Більшість питань, як правило, не можуть публічно обговорюватися та 
піддаватися критиці. Оприлюднення інформації, пов’язаної з досягненнями та мож-
ливостями розвідувальних служб, може призвести до розкриття їх мети та методів ро-
боти. Звичайно, це суттєво зменшить ефективність їх діяльності.

За твердженням Вінстона Черчилля, «...У держави є два вищих зобов’язання, обидва 
однакової важливості; одне — запобігти війні, інше — бути готовим до війни в разі 
її розв’язання». Виконанню цих зобов’язань державою в міру своїх можливостей 
сприяє розвідка. Розвідка залишається тим важелем, за допомогою якого споживачі її 
розвідувального продукту дістають можливість знати, щоб передбачити, і передбачити, 
щоб діяти.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
1. Що таке розвідка? В чому полягає поліваріантність терміну «розвідка»?
2. Які види розвідки за призначенням існують?
3. До якого виду розвідки можна віднести військову розвідку?
4. Основні способи отримання розвідувальних даних.
5. В чому полягає особливість отримання розвідувальних даних з відкритих дже-

рел?
6. Поняття розвідувального циклу, або процесу.
7. Обробка розвідувальних відомостей. Розвідувальні дані і розвідувальна інфор-

мація.
8. Які стратегічні принципи розвідки ви знаєте?
9. Як ви розумієте «актуальність інформації»?
10. Як ви розумієте «відповідність пріоритетам»?
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