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РОЗВІДУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ПРОВІДНИХ КРАЇН 
СВІТУ

4.1. Розвідувальні служби США

4.2. Розвідувальні служби провідних країн Європи

4.3. Розвідувальні служби КНР та Ізраїлю

4.4. Розвідувальні служби РФ

Жоден британський державний діяч сучасної епохи не був 
таким пристрасним шанувальником розвідки, як Вінстон 

Черчилль. Ніхто так не вірив у переваги секретної служби, 
ніхто з такою рішучістю не використав її для втілення в 

життя своїх планів. 
Крістофер Ендрю (1941), британський історик,  

фахівець з міжнародних відносин та історії спецслужб, офіційний історик MI5

Ні про яке управління військовими діями не може бути  
й мови, поки не буде сформована надійна розвідка.

Джон Черчилль (1650–1722),  
1-й герцог Мальборо, англійський полководець   

і політичний діяч, генерал-капітан, предок Вінстона Черчилля

ВСТУП
Утворені на державному рівні спеціальні служби можна зарахувати до специфіч-

ного виду зброї, налаштованої на розгром супротивника навіть за мирних умов, коли 
гармати ще мовчать.

Суперсучасні розвідувальні системи перетворюються на щось більше, ніж спеціаль-
ні сервісні служби, що забезпечують державу конфіденційною інформацією про закор-
донні країни, — на невід’ємний компонент державної влади, причому компонент опе-
ративний, жорсткий і високопрофесійний.

Слід зазначити, що є одна пряма відмінність між європейською системою розвідки 
і системою розвідки американського зразка.

У Європі розвідувальні служби монархів у своїй основі не зазнали змін. У США ж вза-
галі не існувало ніякої розвідувальної системи до початку Громадянської війни 1861–
1865 рр., а після її закінчення вся розвідувальна діяльність фактично була згорнута, 
і до початку Першої світової війни Вашингтон не приділяв серйозної уваги розвитку 
розвідки у військовій сфері як такої.

У підсумку з початком війни збройним силам США довелося створювати власні роз-
відслужби фактично з нуля. 

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2008–2010 рр.) ге-
нерал-лейтенант В. Гвоздь зазначав: «Як представник спецслужби я розумію — Україна не може 
залишатися осторонь процесу загальної глобалізації і самотужки протистояти викликам, що 
загрожують нашій державі. Тому, на моє глибоке переконання, суспільству варто усвідомити, 
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що в сучасному світі більшість країн прагнуть забезпечити власні національні інтереси через 
приєднання до колективних систем безпеки. В цьому контексті з існуючих воєнно-політичних 
об’єднань найбільш ефективним є Північноатлантичний союз. Саме тому вже зараз ми актив-
но співпрацюємо з розвідками країн НАТО, вивчаємо їхній досвід. З 2006 р. представники ГУР 
беруть участь у засіданнях робочої групи Україна-НАТО з питань цивільного кон тролю над 
розвідувальним сектором. Ми ретельно вивчаємо досвід спецслужб країн, які нещодавно ста-
ли членами Альянсу, особливо що стосується переходу на стандарти блоку.

Тому наша філософія цілком збігається з євроатлантичним курсом керівництва держа-
ви — українська воєнна розвідка насамперед повинна працювати в національних інтересах».

В лекції не розглядаються питання історії створення і розвитку спецслужб. Склад і 
основи правового регулювання діяльності спецслужб представлені щодо структур, які 
працюють у світі сьогодні.

Мета лекції 
 9 забезпечити розуміння слухачами щодо основних розвідувальних структур про-

відних країн світу; 
 9 сформулювати основні завдання розвідувальних структр ті особливості їхньой ді-

яльності;
 9 розкрити особливості правового  регулювання діяльності развідувальних служб.

4.1. РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ США

Структура та особливості діяльності розвідувальних служб США
Реалізація управління великою кількістю розвідувальних служб вимагає створення 

деталізованого, причому на високому нормативно-правовому рівні, механізму управ-
ління вельми розгалуженою, складною та підпорядкованою різним інституціям інфра-
структурою. Для цього у США в інтересах забезпечення національної безпеки створене 
Розвідувальне співтовариство (Intelligence Community) – організаційне утво-
рення, до складу якого, крім основних розвідувальних структур, входять також струк-
тури, які не є класичними спецслужбами, оскільки виконують розвідувальні функції 
без застосування властивого спецслужбам спеціальних сил та засобів.

Розвідувальне співтовариство США було засноване на базі Закону про національну 
безпеку 1947 р. та виконавчого наказу № 12333, який підписав 4 грудня 1981 р. прези-
дент США Р. Рейган. Ця система з часом перетворилася на потужний і ефективний за-
сіб розвідувального забезпечення воєнно-політичного курсу керівництва США.

Розвідувальне співтовариство США за даними його офіційного сайта:

Управління директора Національної розвідки (Office of the Director of National 
Intelligence, ОDNI);

 ЦРУ (Central Intelligence Agency, CIA).

Підпорядковані Державному департаменту США:

Бюро розвідки і досліджень (Dept. of State Bureau of Intelligence and Research, INR).

Підпорядковані Міністерству фінансів США:
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Управління контртерористичної і фінансової розвідки (Dept. of Treasury Office of 
Intelligence & Analysis, OIA).

Підпорядковані Міністерству оборони США:

Розвідувальне управління Міністерства оборони (Defense Intelligence Agency, DIA);

Агентство національної безпеки (National Security Agency, NSA);

Розвідувальне управління Сухопутних військ (РУ СВ, Army Intelligence and Security 
Command, INSCOM);

Розвідувальне управління Військово-повітряних сил (РУ ВПС, Air Force Intelligence, 
The Twenty-Fifth Air Force, 25 AF);

Розвідувальне управління Військово-морських сил (РУ ВМС, Office of Naval 
Intelligence, ONI);

Розвідувальне управління Корпусу морської піхоти (РУ КМП, Marine Corps 
Intelligence);

Національне агентство геопросторової розвідки (НАГР, National Geospatial-
Intelligence Agency, NGA);

Національне управління воєнно-космічної розвідки (НУВКР, National Reconnaissance 
Office, NRO).

Підпорядковані Міністерству енергетики США:

Управління розвідки та контррозвідки (Dept. of Energy Office of Intelligence and 
Counterintelligence).

Підпорядковані Міністерству внутрішньої безпеки:

Управління розвідки та аналізу (Dept. of Homeland Security Office of Intelligence and 
Analysis, I&A).

Підпорядковані Міністерству юстиції США:

Федеральне бюро розслідувань (Federal Bureau of Investigation, FBI);

Управління у боротьбі з наркотиками (Drug Enforcement Administration Intelligence 
Program, DEA);

Деякі джерела включають до складу розвідувального співтовариства США: 

Розвідувальне управління Берегової охорони (Coast Guard Intelligence).

При цьому, «чистою» розвідкою в розвідувальному співтоваристві  займаються тіль-
ки 5 федеральних органів виконавчої влади США: РУМО, АНБ, НУВКР, НАГР і ЦРУ.

Загальні завдання розвідувального співтовариства США сформульовані досить ко-
ротко і чітко: «Місія розвідувального співтовариства полягає в тому, щоб збирати, ана-
лізувати і передавати інформацію зовнішньої розвідки та контррозвідки очільникам 
Америки, щоб вони могли ухвалювати обґрунтовані рішення для захисту нашої краї-
ни. Нашими клієнтами є президент, політичні діячі, правоохоронці та військові».

Управління директора Національної розвідки
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Директор Національної розвідки США одночасно є радником президента США з роз-
відки. Апарат директора розвідки є частиною спільноти, але представляє собою адмі-
ністративну, а не розвідувальну структуру.

Центральне розвідувальне управління
Головне розвідувальне управління при уряді США, основна функція якого полягає 

в отриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей, у зві-
туванні про отриману інформацію відповідним гілкам уряду. Засноване у 1947 р. рі-
шенням президента Гаррі Трумена. Є незалежним відомством, що не входить до скла-
ду жодного міністерства.

Очолює агентство директор ЦРУ, якого призначає на посаду президент США за зго-
дою Сенату. 

Діяльність ЦРУ дуже широко висвітлена в багатьох книжках, фільмах, відеоіграх 
тощо. Зазвичай ЦРУ зображується як дещо ідеалізована організація, яка може майже 
все, для якої немає нездійснених задач.

Агентство національної безпеки
АНБ є ключовою структурою в складі розвідувального співтовариства США, що 

здійснює радіоелектронну розвідку. Найчисленніша, але і дуже засекречена амери-
канська спецслужба. 

АНБ створене 4 листопада 1952 р. і досить швидко посіло одну з головних  пози-
цій в системі розвідувального співтовариства США. Цьому сприяло те, що в діяльності 
всіх розвідувальних служб організація перехоплення лінії комунікацій супротивника 
— радіорелейних, космічних, телеграфних і телефонних — посідає найважливіше міс-
це. Водночас цей вид розвідки достатньо складний, дорогий, але також надзвичайно 
ефективний.

До основних функцій Агентства зараховані радіоелектронна розвідка, радіоперехо-
плення, забезпечення національної інформаційної безпеки (захист електронних націо-
нальних мереж і комунікаційних мереж державних установ, захист урядової інформа-
ції, забезпечення криптографічної безпеки тощо), виконання розвідувальних операцій 
в комп’ютерних мережах. АНБ вважається світовим лідером у сфері радіоелектронно-
го перехоплення.

АНБ є головним оператором глобальної системи перехоплення «Ешелон», яка має 
в своєму розпорядженні розгалужену інфраструктуру, що включає станції наземного 
спостереження, розташовані по всьому світу. Система в стані вести перехоплення ра-
діосигналів, супутникових комунікацій, засобів мобільного зв’язку.

АНБ має справу з неймовірно величезним масивом інформації. За оцінками експер-
тів, якщо виходити з того, що в фондах бібліотеки Конгресу США налічується близько 
1 квадрильйона біт інформації, то, «використовуючи технології, якими володіє агент-
ство, можна що три години повністю заповнювати ці фонди».

Цікава історія колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, який станом на 
травень 2013 р. працював за контрактом для Агентства національної безпеки на Гавай-
ських островах, займався адмініструванням комп’ютерних систем відомства і, як під-
рядник, мав доступ до секретних документів, зокрема розвідувальної програми про-
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слуховування та збирання даних про громадян США (PRISM). За власним визнанням, 
він почав збирати докази такого тотального контролю і завантажив тисячі таємних до-
кументів за допомогою найпростіших загальнодоступних програм, які в 2013 р. пере-
дав журналістам.

Розвідувальне управління Міністерства оборони
Створене в 1961 р. рішенням президента США Джона Кеннеді. Ця спецслужба за сво-

їм профілем відповідає ГРУ ГШ ЗС Російської Федерації та ГУР МО України. Під час 
війни стає головним розвідувальним відомством у складі розвідувального співтовари-
ства США, куди входять спецслужби найрізноманітнішого відомчого підпорядкування. 

Директор РУМО є головним радником з розвідки міністра оборони і голови ОКНШ, 
є головним керівником всієї воєнної розвідки США. Він також очолює Раду воєнної 
розвідки США (Military Intelligence Board), яка координує діяльність воєнного розві-
дувального співтовариства. 

На відміну від ЦРУ, РУМО концентрує свої зусилля в області добування агентур-
ним і технічним шляхом спеціалізованої секретної інформації військового призначен-
ня, адресуючи її в першу чергу першим особам держави та її військовому керівництву.

Зі свого боку, ЦРУ, як головна служба політичної розвідки, займається добуванням 
тими ж методами за кордоном політичної розвідувальної інформації секретного ха-
рактеру для інформування в першу чергу цивільних перших осіб.

Федеральне бюро розслідувань
Автономний підрозділ Міністерства юстиції США — федеральна поліція, виявляє 

і припиняє злочини, що підпадають під федеральну юрисдикцію, а таких налічуєть-
ся понад 200 статей. Призначає директора ФБР на 10-річний термін не міністр юсти-
ції, а особисто президент США з наступним затвердженням Сенатом.  Є керівним ор-
ганом контррозвідки та антитерористичної діяльності США.

Між ФБР і ЦРУ є дві головні відмінності. По-перше, агенти ФБР вважаються спів-
робітниками правоохоронних органів і наділені правом затримувати і арештовувати. 
У працівників ЦРУ цих повноважень немає. По-друге, ФБР працює тільки на терито-
рії Сполучених Штатів, ЦРУ — в усьому світі, крім своєї країни, — так принаймні заде-
кларовано в нормативних актах.

Правові аспекти діяльності розвідувальних служб США
Законодавче забезпечення організації та діяльності розвідувальних служб США в 

нинішній час, на відміну від всіх інших країн світу, є найбільш розгалуженим і охо-
плює практично всі сфери їх діяльності, за винятком тих сторін, які становлять дер-
жавну або іншу таємницю. У цьому сенсі можна твердити про унікальність та непов-
торність американської законодавчої бази.

До сучасної системи нормативних правових актів, що становлять правову основу ор-
ганізації та діяльності розвідки США, входить:

 9 Конституція США (визначає загальні принципи і закономірності побудови пра-
вової основи організації та діяльності розвідки);
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 9 федеральні закони США;
 9 підзаконні нормативні правові акти:

 9  акти президента США (виконавчі накази, директиви, меморандуми і т. ін.);
 9  акти державних органів, підпорядкованих президенту (директора Націо-

нальної розвідки, міністра оборони США); 
 9  акти, які видають керівники федеральних міністерств, що мають у сво-

їй структурі розвідувальні служби, а також акти, які видають керівники розвіду-
вальних служб.

Конституція США — одна з найдавніших конституцій, за свою більш ніж двохсот-
літню історію вона зазнала лише незначних змін.

Конституційна основа розвідувальної діяльності, і в більш широкому плані — діяль-
ності усіх розвідувальних служб — закріплені другою статтею Конституції США про 
конституційні повноваження президента як верховного головнокомандувача зброй-
них сил. Але, питання про конституційні основи розвідуваль ної діяльності як само-
стійні не визначаються в жодному правовому документі.

На додаток до військового відомства президент США надав повноваження з ведення 
розвідувальної діяльності відомству зовнішньополітичному. Практично з моменту за-
лучення до розвідувальної діяльності (за мирного періоду) держдепартаменту, можна 
вести мову про розширення конституційної основи розвідувальної діяльності за раху-
нок закріплених конституцією прав президента в сфері міжнародної діяльності.

Можна виділити дві конституційні підстави, що дають право президентові США 
створювати розвідувальні органи як у мирний, так і воєнний період:

 9 повноваження президента США як верховного головнокомандувача збройними 
силами країни;

 9 повноваження президента США у сфері міжнародних відносин.
Федеральні закони США

На сьогодні законодавчо закріплено не тільки правову основу діяльності розвід-
ки і повноваження тієї чи іншої розвідувальної служби, а й значну частину питань, 
пов’язаних з організацією розвідувальних служб. У законах США, крім детально-
го правового регулювання самої діяльності РС, формулюються також фундамен-
тальні теоретичні положення розвідувальної теорії, надається визначення понят-
тям «розвідка», «сили та засоби розвідки» тощо.

До федеральних законів США, що тією чи іншою мірою регулюють розвіду вальну діяльність, 
можна зарахувати такі закони: «Про національну безпеку» (1947 р. та в редакції 2002 р.), «Про 
реформу розвідки і запобігання тероризму» (2004), «Про Центральне розвідувальне управління» 
(1949), «Про Агентство національної безпеки» (1959), «Про розслідування, що проводить зовніш-
ня розвідка» (1978), «Про захист Америки» (2007) та ін.

Законами США регулюються насамперед питання:
по-перше, можливості ведення в інтересах національної безпеки таємної діяльності, яка сто-

сується конституційних прав і свобод громадян;
по-друге, засади забезпечення національної безпеки (склад системи національної безпеки — 

СНБ), повноваження керівних органів СНБ та інших її суб’єктів, порядок призначення керівних 
посадових осіб, основні аспекти міжвідомчої взаємодії, фінансування діяльності спецслужб та де-
мократичного контролю за їх діяльністю;

по-третє, внутрішня організація спецслужб;
по-четверте, межі спеціальної діяльності;
по-п’яте, гарантування прав людини під час проведення спеціальної діяльності тощо.
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Отже, кажучи про роль законів у формуванні правової основи організації та ді-
яльності розвідувальних служб, сьогодні можна з упевненістю заявляти, що саме 
федеральні законодавчі акти визначають всі основні її елементи.

Підзаконні нормативні правові акти

На відміну від законів, які ухвалює один орган — Конгрес США, право видавати 
підзаконні нормативні правові акти має досить широке коло державних органів.

Залежно від юридичної сили підзаконні нормативні правові акти у сфері розвідувальної діяль-
ності можна розподілити на групи:

Нормативно-правові акти, які видає президент США:
 виконавчі накази президента;
 директиви та інші нормативні правові акти, які видає президент.
Нормативні правові акти, які видають органи і посадові особи, підпорядковані президентові:
 нормативні правові акти глави розвідувального співтовариства США;
 нормативні правові акти з питань розвідки, які видає міністр оборони США.
Відомчі нормативні правові акти:
 акти, які видають керівники федеральних міністерств, у складі яких є власні розвідувальні 

служби (за винятком міністра оборони, бо його акти виділені в окрему групу);
 акти, які видають керівники і посадові особи самих розвідуваль них служб.

Є багато нормативно-правових актів президента США, в яких визначаються ос-
новні напрями і завдання спецслужб на стратегічну перспективу, питання орга-
нізації діяльності керівних структур РС, удосконалення оперативної діяльності та 
взаємодії спецслужб, здійснюються призначення їхнього керівництва тощо. До 
таких актів належать виконавчі накази (Executive Orders) президента і директиви 
(Directives) президента з питань розвідки.

У виконавчих наказах з питань розвідки традиційно містяться не тільки положення, що ви-
значають компетенцію окремих служб, які входять до складу РС, а й норми, що регламентують 
ті питання, які мають принципове значення для всієї розвідувальної системи США: механізм 
управління та координації розвідувальної діяльності; порядок організації взаємодії між окреми-
ми розвідувальними службами, РС та іншими федеральними міністерствами і відомствами; ме-
ханізм контролю за розвідувальними службами і розвідувальною діяльністю.

На відміну від виконавчих наказів президента, які досить легко системати зу-
ва ти, систематизація президентських директив з питань розвідки є значно склад-
нішим завданням. Єдине коло відносин, яке практично ніколи не регламентува-
лося директивами президента, — це відносини, пов’язані з питаннями організації 
розвідувальної системи США. У плані ж регламентації розвідувальної діяльності 
президентськими директивами могло регламентуватися абсолютно будь-яке коло 
проблем, починаючи від таємних операцій розвідки і закінчуючи питанням участі 
розвідки в реалізації національних інтересів США в Антарктиці.

Відмінною рисою директив президента з питань розвідки є те, що переважна 
більшість з них — таємні документи.

Президентська нормотворчість у сфері розвідувальної діяльності — це лише вер-
шина величезного айсберга. На різних рівнях виконавчої влади видається вели-
чезна кількість відомчих підзаконних нормативних актів, які досить істотно впли-
вають на американську розвідку.

Усі підзаконні нормативні правові акти, які видають різні, що підпорядковані президентові ор-
гани і посадові особи та регламентують відносини у сфері розвідки, можна поділити на:

1) нормативні правові акти регламентації організації і діяльності всієї системи розвідувальних 
служб, або істотної частини цієї системи (воєнно-розвідувальне співтовариство);

2) нормативні правові акти регламентації питань організації і діяльності будь-якої однієї роз-
відувальної служби або кількох розвідувальних служб, що входять до складу одного федерально-
го міністерства (за винятком міністерства оборони, до складу якого входить більшість розвіду-
вальних служб США).

Оцінюючи сучасну структуру правової основи організації та діяльності амери-
канської розвідки, необхідно визнати, що на сьогодні її фундамент практично пов-
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ністю формується за рахунок федеральних законодавчих актів. Винятками з цього 
кола відносин є в основ ному лише питання безпосередньої оперативної діяльно-
сті розвідувальних служб, які внаслідок своєї специфіки не можуть регулюватися 
відкритими нормативними актами.

Керівництво розвідувальними службами США

Повсякденне керівництво цивільними розвідувальними службами і (частково) 
розвідувальними службами міністерства оборони США здійснює директор ЦРУ, 
який безпосередньо підпорядковується директорові Національної розвідки.

Директорові Національної розвідки заборонено безпосередньо втручатися в ро-
боту Міністерства оборони, Агентства національної безпеки та інших служб, які 
входять до розвідувального співтовариства; його завдання полягає в узагальненні 
отриманої інформації. Управління окремими відомствами розвідувального співто-
вариства здійснюють їх глави, які звітують безпосередньо перед президентом США.

Президент і Рада національної безпеки (РНБ) формулюють пріоритети і щорічні 
основні завдання розвідки. Більш детально вони визначаються на рівні міжвідом-
чих груп і комісій при РНБ. Офіційно контроль за діяльністю розвідки здійснюють 
наявні при президенті Рада з нагляду за розвідкою (Intelligence Oversight Board) 
і Консультативна рада із питань розвідки (President’s Intelligence Advisory Board).

Контролюють діяльність «розвідкоролівства» комітети у справах розвідки обох 
палат Конгресу — Палати представників і Сенату, а бюджети ухвалюють комітети 
обох палат з бюджетних асигнувань.

У 2004 р. при директорі ДНР було створено Об’єднану раду розвідувального спів-
товариства (Joint Intelligence Community Council, JICC). До неї увійшли директор 
Національної розвідки (голова Ради), держсекретар, генеральний прокурор, міні-
стри фінансів, оборони, енергетики та внутрішньої безпеки. Це політичний орган, 
що багато в чому дублює функції РНБ і Ради внутрішньої безпеки. Одне слово, про-
тягом останніх років було створено величезну кількість не тільки практичних під-
розділів у сфері безпеки, а й безліч якихось відверто зайвих рад і комітетів, яким 
пропонувалося щось координувати, контролювати, об’єднувати, погоджувати і т. п.

Заслуговує на увагу думка директора ЦРУ і директора Національної розвідки в 1997–
2004 рр. Джорджа Тенета щодо взаємовідносин розвідки і політики, ролі розвідни-
ків і відповідальності політиків під час ухвалення державних рішень: «У нашій спра-
ві немає досконалості. Розвідка працює не в вакуумі, а в рамках широкого мандата 
на проведення політики та на управління. Люди, що працюють в розвідувальному 
співтоваристві, готові звітувати про свою роботу і хочуть робити це. Але коли 
політика неадекватна, а до застережень не дослухаються, то «відсут-
ність уяви» у професійних розвідників заподіює шкоду американським 
інтересам і американському народу.

Ми не творимо політику. Наша справа — розповісти людям, що ми знаємо про 
те, хто і що робить, і що ми думаємо з цього приводу. А їхня справа — вирішувати, 
що робити з наданою інформацією».
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4.2. РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ ПРОВІДНИХ КРАЇН ЄВРОПИ

Франція
До основних спеціальних (розвідувальних) служб, що входять до складу Розвідуваль-

ного співтовариства Французької Республіки, належать:

1. Головне управління зовнішньої безпеки (ГУЗБ, DGSE);
2. Управління воєнної розвідки (УВР, DRM);
3. Управління воєнної безпеки (УВБ, DRSD);
4. Головне управління внутрішньої безпеки (ГУВБ, DGSI);
5. Національне управління розвідки та митних розслідувань (НУРМР, DNRED);
6. Служба фінансової розвідки та протидії незаконним фінансовим схемам  

(УФРПНФ, TRAСFІN).

Сучасна тенденція у зовнішній діяльності співробітників французьких спецслужб 
ґрунтується на принципі «цивілізованої розвідки», тобто «розвідувально-диплома-
тичної» діяльності. Так, поряд з необхідністю організації спільної протидії трансна-
ціональним загрозам, які несуть в собі зазначені вище фактори, при співпраці з пред-
ставниками іноземних спецслужб французька сторона (до речі, як і всі інші) ставить 
перед собою, перш за все, суто розвідувальну мету — отримання необхідної інформа-
ції і надання вигідного впливу безпосередньо під час ділового спілкування зі співро-
бітниками спецслужб держав-партнерів.

Головним напрямом діяльності французької розвідки у сучасних умовах є агентур-
не проникнення до вищих державних структур і впливання на вищих посадових осіб 
іноземних держав з метою здійснення вигідного французькій стороні прихованого 
управління поведінкою перших осіб держав при ухваленні відповідальних політич-
них рішень. Для цього традиційним джерелом отримання важливої інформації є лі-
дери і впливові функціонери опозиційних рухів держави-об’єкта розвідувальних спря-
мувань. Такою роботою за кордоном традиційно займаються співробітники управлінь 
політичної розвідки спецслужб. Вони діють під глибоким дипломатичним прикрит-
тям, на посадах в офіційних дипломатичних представництвах, де передбачені завдан-
ня з підтримання зв’язків з представниками різних політичних, націоналістичних, се-
паратистських та інших опозиційних партій, рухів, формувань і угруповань держави 
акредитації.

Останнім часом французькі фахівці широко обговорюють роль та значення інфор-
маційної війни в сучасних умовах. На їхню думку, інформаційна зброя посідає перше 
місце серед уживаних у сучасних війнах видів озброєнь. Це стало причиною пришвид-
шення реалізації низки європейських програм у сфері засобів комунікацій, контролю 
простору з використанням супутників. Рішучі кроки європейських держав щодо збіль-
шення власного потенціалу інформаційної зброї наштовхуються на серйозну проти-
дію США. Прагнучи пригальмувати розробки європейців, США навіть погоджуються 
продавати за демпінговими цінами космічні системи спостереження і контролю ліній 
зв’язку та надають доступ до нагромаджених баз даних.

Головне управління зовнішньої безпеки створене 2 квітня 1982 р. 
ГУЗБ забезпечує вище керівництво країни інформацією, необхідною для вироблення зовніш-

ньополітичного курсу і ухвалення внутрішньодержавних рішень. У своїй діяльності ГУЗБ вико-
ристовує негласні засоби і методи ведення розвідки і розслідувань. Основним її завданням є отри-
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мання інформації, необхідної для оборони і національної безпеки країни. ГУЗБ в своєму арсеналі 
має: агентурну розвідку, технічні засоби розвідки та ін., використовує відкриті джерела, прово-
дить спецоперації негласного характеру. Також управління отримує дані розвідки, співпрацюючи з 
іншими спецслужбами, як французькими, так і іноземними. Сьогодні саме боротьба з тероризмом 
є пріоритетом в діяльності ГУЗБ.

Завдання управління описані в статтях Кодексу з оборони, де зазначено, зокрема, що його «мі-
сія полягає в пошуку та використанні інформації, що відноситься до безпеки Франції, а також 
у виявленні та запобіганні за межами національної території шпигунської діяльності, спря-
мованої проти інтересів Франції».

Управління воєнної розвідки створене 16 червня 1992 р., це спецслужба французького 
розвідувального співтовариства, підвідомча міністерству оборони, яка несе відповідальність за 
збір інформації, аналіз і координацію розвідувальної діяльності всіх видів збройних сил Франції. 

УВР покликано в своїй діяльності приділяти особливу увагу небезпеці терористичного харак-
теру. Пріоритетом для УВР залишається отримання інформації військового характеру, до кате-
горії якої тепер стали зараховувати інформацію про бойові формування терористичних органі-
зацій. Так, сьогодні низка терористичних організацій є доволі потужними і їх можна порівняти 
з державними професійними арміями. Боротьба з тероризмом неможлива без участі спеціалі-
зованої військової розвідки. 

Управління відповідає за збір інформації, аналіз та координацію розвідувальної діяльності 
всіх видів збройних сил Франції.

У процесі виконання завдань ГУЗБ і УВР тісно взаємодіють між собою, а також з контррозві-
дувальним органом збройних сил — Управлінням воєнної безпеки (УВБ) та іншими загальнона-
ціональними спецслужбами, перш за все із Головним управлінням внутрішньої безпеки (ГУВБ).

Управління воєнної безпеки  — зараховане до розряду державних розвідувальних служб, 
фактично ж — виконує функції військової контррозвідки. Гасло УВБ звучить «Розвідувати, щоб 
захищати». Пріоритетними напрямами роботи УВБ є недопущення витоку інформації і запобі-
гання диверсійно-терористичним актам на об’єктах міністерства оборони.

Головне управління внутрішньої безпеки створене 30 квітня 2014 р. На сьогодні найваж-
ливішим напрямом діяльності ГУВБ є контррозвідка, а також боротьба з тероризмом і екстреміз-
мом. Управління займається постійним збором і аналізом розвідувальних даних.

Служба фінансової розвідки та протидії незаконним фінансовим схемам  
(УФРПНФ) створено в 1990 р., Управління митної інформації та розслідувань (НУРМР) — 
у 1988 р. УФРПНФ і НУРМР входять до складу Генеральної дирекції митниці і непрямих податків 
міністерства економіки і фінансів. Обидві служби ведуть оперативну діяльність з протидії фінан-
суванню міжнародного тероризму, несуть відповідальність за реалізацію політики розвідки, кон-
тролю та боротьби з шахрайством у сфері митних та акцизних зборів.

Правові аспекти діяльності розвідувальних служб Франції
На відміну від розвідувальних органів США, організацію і діяльність яких американ-

ський законодавець всебічно та ретельно прописав правовими нормами, французькі 
розвідувальні органи не мають такої міцної законодавчої бази.

Особливості діяльності згаданих розвідслужб полягають у тому, що вона регламен-
тується декретами президента та відомчими розпорядженнями, які не потребують 
схвалення Національними зборами (нижня палата парламенту). Парламент майже не 
бере участі у визначенні правової основи роботи служб розвідки і практично не впли-
ває на них.

У державі створено чітку ієрархію повноважень і відповідальності. Вся система ор-
ганів і спецслужб Французької Республіки, відповідальних за оборону, державну, еко-
номічну, військову, інформаційну та інші види національної безпеки, поділяється на 
системи президентського, парламентського та урядового рівня. Решта, зі свого боку, — 
на структури, підпорядковані прем’єр-міністрові, міністрові внутрішніх справ, началь-
никові генерального штабу ЗС, міністрові закордонних справ, міністрові у справах за-
морських департаментів і територій, міністрові економіки і фінансів.

Загальне керівництво спецслужбами, незалежно від їх відомчого підпорядкування, 
здійснює прем’єр-міністр. Президент Франції є одним із головних споживачів розві-
дувальної інформації і керує спецслужбами головним чином через прем’єр-міністра. 
Управлінська роль безпосередньо президента країни полягає у призначенні на посади 
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керівників спецслужб, підзвітності й відповідальності перед ним спецслужб, а також у 
можливості, у разі потреби, ставити перед ними окремі завдання.

Президент Франції

Як головнокомандувач збройних сил президент Франції очолює Комітет національ-
ної оборони — вищий воєнно-політичний орган держави, на засіданнях якого ухвалю-
ють рішення з питань оборони і координації діяльності центральних органів виконав-
чої влади у військовій сфері.

При президентові функціонує також Рада національної безпеки, яка здійснює за-
гальне керівництво і розробку політики у сфері національної безпеки і боротьби зі зло-
чинністю в державі. Рада визначає, зокрема, основні пріоритети та напрями інформа-
ційної політики держави, застосування тих чи інших сил і засобів.

У 2009 р. було створено Раду з оборони і національної безпеки  та Національну раду 
з розвідки для поліпшення управління розвідувальним співтовариством і координації 
між спеціальними службами.

У Генеральному секретаріаті президента є радник президента з питань розвідки — посадова 
особа, яка відповідає за зв’язок з різними розвідувальними службами держави. До спеціальної 
президентської структури також входить посадова особа в чині генерала, яка відповідає за інфор-
мування президента з оборонних питань і підготовку проектів відповідних рішень. У Генераль-
ному секретаріаті президента концентрується інформація та інформаційні дані (документальні), 
що становлять найвищу державну таємницю.

Для виконання своїх повноважень законодавство надає президентові право безпосередньо ви-
користовувати структури розвідувальних служб, які підпорядковані прем’єр-міністрові та іншим 
міністрам. Незважаючи на те, що керівники загальнодержавних розвідувальних служб (голов-
них управлінь зовнішньої і внутрішньої безпеки)  організаційно-адміністративно підпорядкова-
ні відповідно міністрам оборони і внутрішніх справ, вони мають право безпосе редньої доповіді 
президентові.

Прем’єр-міністр Франції

Прем’єр-міністр Франції є заступником керівника Комітету національної оборони, 
очолює Міжміністерський комітет з питань розвідки. Повсякденним робочим органом 
прем’єр-міністра з питань оборони є Генеральний секретаріат оборони і національної 
безпеки, що виконує за його дорученням широке коло адміністративно-технічних та 
інформаційно-консультативних завдань у сфері оборони.

Міжміністерський комітет з питань розвідки

Міжміністерський комітет з питань розвідки — головний координаційний розвіду-
вальний орган країни, на який покладено координацію і керівництво діяльністю всіх 
розвідувальних служб держави у ділянці забезпечення уряду Франції та інформацій-
ного супроводу урядових заходів і спеціальних програм у зовнішньополітичній сфері.

Генеральний секретаріат оборони і національної безпеки

Завдання Генерального секретаріату оборони і національної безпеки охоплюють ді-
яльність y сфері зовнішньої політики і проблем оборони невійськовими засобами, ана-
ліз наукових і технологічних даних, контроль за розвитком озброєнь і за експортом вій-
ськової продукції, безпекою комп’ютерних систем.

Взаємодію та координацію роботи спецслужб Франції здійснюють:
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 9 Міжміністерський комітет у боротьбі з тероризмом — для посилення координації 
діяльності та обміну інформацією між розвідувальними, контррозвідувальними і по-
ліційними спецслужбами у питаннях боротьби з тероризмом;

 9 Міжміністерська група зв’язку. Здійснює прослуховування переговорів за 
будь-якими лініями зв’язку в інтересах різних спецслужб;

 9 Для контролю за спецслужбами створена Національна комісія з інформатики та 
свобод. Головною метою комісії є встановлення контролю за дотриманням прав і сво-
бод людини, зокрема під час діяльності спеціальних служб;

 9 Національна комісія з контролю за діяльністю розвідки має право доступу до ві-
домостей, що містять державну таємницю, здійснює нагляд за дотриманням спец-
службами прав громадянина на таємницю листування в процесі проведення опе-
ративно-розшукових заходів.

Головним завданням парламентського контролю за діяльністю органів розвід-
ки та безпеки є ухвалення законодавчих актів, що регулюють організацію та діяльність 
спецслужб, а також загальний контроль за їх виконанням і дотриманням прав людини.

У 2007 р. була утворена Делегація з питань розвідки — спільна комісія для Сенату 
та Національних зборів, яка є органом парламентського контролю за діяльністю спец-
служб. Цей орган сформований як делегація, а не постійна комісія двох палат парла-
менту.

Загалом, за оцінкою французького воєнно-політичного керівництва, структура, 
склад сил і засобів розвідувального співтовариства Франції відповідають рівню постав-
лених перед ними завдань. На думку експертів у сфері безпеки, результати діяльності 
розвідслужб Франції на сьогодні свідчать про те, що вони є одними з найбільш профе-
сійно підготовлених серед аналогічних структур в інших країнах.
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Німеччина

Структура та особливості діяльності розвідувальних служб ФРН
До розвідувальних служб Німеччини можна віднести три німецькі секретні служби: 

це Федеральна розвідувальна служба (БНД, BND) (працює за кордоном), Федеральне 
відомство з охорони конституції (БфВ, BfV) (діє всередині країни) і Служба військової 
контррозвідки (МАД, MAD) (діє в Бундесвері). Крім них, є й інші установи, які частко-
во користуються розвідувальними засобами і методами. До них відноситься і поліція. 

У Німеччині діє правило розподілу компетенції між спеціальними розвідувальними служба-
ми і поліцейськими органами. На відміну від спецслужб німецька поліція для виконання своїх за-
вдань може заарештовувати людину, проводити обшуки, викликати на допити, допитувати, роз-
пізнавати, проводити обшуки в житлі, конфісковувати предмети. У німецьких спеціальних служб 
таких повноважень немає. Правило поділу забороняє залучення співробітників секретних служб 
до роботи поліцейських органів. На відміну від поліції, яка в ролі правоохоронного органу діє за 
принципом легальності, німецькі спецслужби працюють за принципом доцільності. Це означає, 
що спецслужби не зобов’язані розкривати кожен злочин і можуть мати достатнє поле для мане-
вру при подальшій передачі даних про важливі правопорушення поліцейським службам.

Федеральна розвідувальна служба

БНД — національна служба зовнішньої розвідки Німеччини, яка перебуває під 
контролем Відомства федерального канцлера Німеччини. Організатор та перший го-
лова (президент) Федеральної розвідувальної служби — Рейнхард Ґелен, який після 
Другої світової війни створив власну мережу розвідників («Організація Ґелена») з ко-
лишніх офіцерів Абверу та СС. На базі «Організації Ґелена» в 1956 р. була створена дер-
жавна розвідувальна служба. 

Це єдина розвідувальна служба Німеччини, що діє за кордоном, тому в її компетен-
ції перебуває також закордонна розвідувальна діяльність воєнних розвідників. БНД за-
боронено проводити розвідувальні заходи всередині своєї країни. Водночас їй не забо-
роняється збирати на своїй території розвідувальну інформацію про іноземні держави.

За останньою інформацією БНД уперше після холодної війни створює підрозділ для 
контррозвідувальної діяльності. Відновлення контррозвідувальної діяльності пов’язу-
ють зі «зростанням активності російських розвідувальних служб» і необхідністю зосе-
редитися на агентах з Ірану, Китаю і КНДР. До створення нового підрозділу спонукало 
отруєння у Великобританії російськими спецслужбами колишнього офіцера російської 
розвідки С. Скрипаля.

Федеральне відомство з охорони конституції

Підпорядковується міністрові внутрішніх справ Німеччини.

Відомство БфВ створене півстоліття тому. Перед спецслужбою спочатку ставилося 
завдання з охорони вільного демократичного ладу в Німеччині. Довгі роки основним 
завданням БфВ була боротьба зі «Штазі» — службою східнонімецької держбезпеки. І 
в багатьох випадках перевага була на боці розвідки НДР.

БфВ користується всім діапазоном розвідувальних засобів і методів, сфери кон тролю 
відповідають завданням спеціалізованих відділів. Додатково ведеться ще й спостере-
ження за сектою «саєнтологів» («хаббардістів»). На сьогодні основну мету у відомстві 
вбачають в посиленні боротьби проти радикалізму і неонацизму, вважаючи їх реаль-
ною загрозою конституції Німеччини. 

Особливе значення в роботі БфВ надається нейтралізації розвідувальної і підривної 
діяльності таємних закордонних служб на території Німеччини. Також відомство за-
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ймається збором інформації про екстремістські угруповання і партії, їх діяльність, пла-
ни і наміри, що суперечать основному закону країни. Бюро захисту конституції вико-
нує і інші завдання, наприклад, займається боротьбою з промисловим шпигунством.

Служба воєнної контррозвідки 

МАД — частина збройних сил, підрозділ Бундесверу. Це внутрішня спецслужба, яка 
виконує всередині Бундесверу ті самі завдання, які в цивільній сфері виконують ци-
вільні внутрішні спецслужби.

МАД, серед іншого, займається збором інформації (відомостей, повідомлень і доку-
ментів) про екстремістські і небезпечні для країни дії і намагання, а також про розві-
дувальну діяльність на користь «іноземних держав», що виходять від військовослуж-
бовців Бундесверу і спрямованих проти нього.

МАД отримує свої відомості з відкритих джерел, через відкриті розслідування і опи-
тування, з повідомлень, що надходять з військ, а також за допомогою отримання ін-
формації від інших органів безпеки. З метою протидії шпигунству та екстремізму вона 
користується і розвідувальними засобами, але не має у своєму розпорядженні агентур-
ної мережі в Бундесвері.

Всі три німецькі федеральні спецслужби хоч і є самостійними установами, але кожна з них під-
порядкована своєму урядовому органу: БНД підпорядковується Відомству федерального канцле-
ра, БфВ — федеральному міністрові внутрішніх справ, МАД — федеральному міністру оборони і 
входить до складу структурних підрозділів Бундесверу.

Крім цих трьох основних служб, у Німеччині є й інші установи та органи влади, які хоч і не 
вважаються розвідками у вузькому сенсі цього слова, проте частково користуються розвідуваль-
ними методами. Йдеться, зокрема, про Центр розвідки, Центр радіомоніторингу, Командування 
стратегічної розвідки, Відомство військових аташе і Федеральне відомство з забезпеченння без-
пеки інформаційної техніки.

Центр розвідки Бундесверу (ЦРБв, ZNBw) — є відділом федерального міністер-
ства оборони і входить до складу центральних військових установ Бундесверу. Його голов-
не завдання — інтеграція розвідувальних можливостей усіх видів збройних сил. Зібрані роз-
відвідділами та підрозділами розвідки видів збройних сил відомості концентрують у ЦРБв  
і використовують для оцінки та аналізу воєнного стану іноземних держав і оцінки стану військо-
вої безпеки Бундесверу.

Центр радіомоніторингу Бундесверу (ЦРМБв, AFMBw) — військова служба технічної 
розвідки, займається добуванням розвідувальної інформації за допомогою технічних засобів: 
радіоперехоплення, повітряного відео- і фотоспостереження, радіолокації, сейсмологічних та 
інших видів технічного отримання розвідувальної інформації.

Командування стратегічної розвідки (КСР, KSA) розпочало свою діяльність з січня 
2002 р. і є невід’ємною частиною воєнної розвідки Бундесверу. Воно має широкий спектр роз-
відувальних завдань: від стратегічного планування до тактичного забезпечення частин і під-
розділів Бундесверу при виконанні завдань за кордоном.

Правові аспекти діяльності розвідувальних служб ФРН
Правову основу організації та діяльності розвідувальних служб Німеччи-

ни становлять Конституція ФРН, закони та відомчі нормативно-правові акти  
(останні — з обмеженим доступом користування).

Засадничим документом для діяльності німецької розвідки є Закон ФРН «Про Феде-
ральну розвідувальну службу» від 20 грудня 1990 р. У ньому багато бланкетних норм, 
тобто відповідних посилань на інші нормативно-правові акти, що вважається його осо-
бливістю.

Бланкетний — спосіб викладу норм права, який передбачає, що закріплена в статті нор-
ма права містить посилання не на конкретну статтю нормативного правового акту, а на ін-
ший нормативний правовий акт. Правова норма, яка надає повноважним державним орга-
нам, громадським організаціям право самостійно встановлювати правила поведінки, заборони  
та ін. 
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Згідно з цим Законом, Федеральна розвідувальна служба не може бути організа-
ційно об’єднаною з поліцейською службою. БНД призначена для отримання відомо-
стей про події за кордоном, що мають особливе значення для ФРН з огляду на зов-
нішню політику і національну безпеку.

У Законі констатується, що у Федеральної розвідувальної служби є багато можливих 
способів отримання розвідувальної інформації, але вони у Законі не перелічуються, а ви-
значаються правовою нормою у відомчих закритих нормативно-правових актах.

Закон надає право або зобов’язує державні структури передавати інформацію Феде-
ральній розвідувальній службі, а та має право звернутися до будь-якого відомства із за-
питом надати інформацію, необхідну для виконання нею своїх завдань.

Закон також надає право та зобов’язує передавати інформацію Федеральною розвіду-
вальною службою іншим державним структурам.

Загальне управління спецслужбами в Німеччині здійснює Відомство федерального 
канцлера, від імені якого керівництво спецслужбами здійснює спеціальна урядова по-
садова особа — координатор спецслужб, який має статус міністра з особливих доручень 
або міністра-депутата. Крім того, існує посада Федерального уповноваженого у захисті да-
них — це інструмент контролю Бундестагу та федерального уряду за дотриманням спец-
службами законодавства щодо прав людини.

Контроль над спецслужбами Німеччини

Німецькі спецслужби підлягають суворому і розгалуженому контролю. Можна виді-
лити чотири рівні контролю:

 9 контроль з боку відповідного міністра, федеральної рахункової палати  
та уповноваженого у захисті даних;

 9 контроль Бундестагу, що здійснюють парламентська контрольна комісія, довір-
ча комісія та комісія G10;

 9 судовий контроль (можливий тільки частково, через специфіку діяльності спец-
служб);

 9 контроль громадськості (з боку ЗМІ і громадян, через публікацію звітів, допові-
дей, статей і книг).

Бундестагові надано право здійснювати контроль не тільки за діяльністю спеціальних служб, 
а й за тим, як федеральний уряд керує ними. Для реалізації відповідних функцій з представників 
усіх фракцій Бундестагу створюють комісії:

Парламентська контрольна комісія — розглядає загальні питання діяльності БНД, БфВ, 
МАД. Комісія складається з восьми депутатів, її засідання проводять щоквартально.

Довірча комісія — з питань розподілу коштів та контролю над їх витратами у спеціальних 
службах. Має у своєму складі депутатів, яких обирає Бундестаг з членів бюджетного комітету. Щоб 
бути повністю поінформованими у справах спецслужб, члени довірчої комісії можуть брати участь 
в засіданнях парламентської контрольної комісії. Ці засідання є таємними і відбуваються тільки 
в захищених від прослуховування приміщеннях.

Обмеження права на таємницю поштового листування, телефонного та іншого зв’язку контро-
лює спеціальна парламентська комісія G10. Комісія G10 має право отримувати відповіді на всі 
свої питання і право доступу до всіх документів і даних, що зберігаються в комп’ютерах, пов’яза-
них з втручанням у сферу основоположних громадянських прав. Члени комісії мають право без-
перешкодного доступу до всіх службових приміщень спецслужб.

Контроль уповноважених у захисті даних
Для виконання своїх повноважень Федеральний уповноважений має право робити запит до 

спецслужб на усі матеріали та справи, пов’язані з обробкою занесених до їх банків відомостей про 
осіб; у будь-який час мати доступ до всіх приміщень, де зберігають ці відомості. Водночас у разі, 
коли вищі органи державної влади ФРН вважатимуть, що доступ до документів і справ загрожує 
державній безпеці, вони можуть не надавати відповідної інформації Федеральному уповноваже-
ному або його представникам. 
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Німецькі розвідслужби зобов’язані безкоштовно надавати особі довідку про дані, які 
вони зібрали про неї. Як підставу ця особа повинна вказати на конкретний матеріал 
і довести свій особливий інтерес до отримання цієї інформації. Але розвідки можуть 
відмовитися видати довідку, якщо така інформація може зашкодити виконанню їх за-
вдань, поставити під загрозу життя джерела або допомогти супротивникові дізнатися 
про методи роботи розвідки, завдати шкоди суспільній безпеці, зашкодити Федерації 
і землям, або порушити права третіх осіб. Водночас, відмовивши у довідці, спецслуж-
би повинні порадити цій особі звернутися до Федерального уповноваженого у захисті 
даних. Йому розвідка може дати всі ті відомості, у видачі яких вона відмовила згада-
ній особі.

Велика Британія

Структура та особливості діяльності розвідувальних служб  
Великої Британії

Прославлені з легкої руки розвідника і письменника Яна Флемінга британські спец-
служби, що називаються тепер службами Її Величності, мають одну з найбагатших іс-
торій з усіх європейських таємних служб. Офіційну англійську розвідку ще в XVI ст. 
створив сер Френсіс Волсінгем; необхідно згадати ще про одного відомого фахівця роз-
відувальної cправи — Джона Терло. З початком XX ст. знаменитий британський розвід-
ник Менсфілд Каммінг створив вже систему спецслужб — Секретну службу (СІС, SIS, 
Sеcret Intelligence Servise),

«Сікрет Інтеллідженс Сервіс»  складається з окремих служб:

 9 МІ6 — зовнішня розвідка;
 9 МІ5 — контррозвідка і таємна поліція;
 9 Центр урядового зв’язку — спецслужба технічної і радіорозвідки;
 9 АБ — Агентство безпеки, що відповідає за охорону державних об’єктів і перших 

осіб королівства;
 9 NCA— Національне агентство з боротьби із злочинністю;
 9 NID (або DI) — морська (згодом воєнна) розвідка.

Вся ця система налагоджена роками, окремі її частини відмінно скоординовані одна 
з одною. Британським спецслужбам підпорядковані також безліч загонів спецназу. В 
армії це група САС (SAS, Спеціальна авіадесантна служба), потім десантний спецназ 
«Червоні дияволи» і бойові плавці групи СБС (SBS) на флоті.

Секретна розвідувальна служба МІ6

МІ6 — є неофіційним органом міністерства закордонних справ Великої Британії, і 
одночасно провідним розвідувальним органом (зовнішньополітична розвідка) країни, 
яка збирає таємні розвідувальні дані і проводить таємні операції за кордоном.

Першим директором Бюро таємної служби (Secret Service Bureau), попередника МІ6, 
був капітан Королівського флоту вже згаданий Менсфілд Каммінг. Всі документи він 
підписував зеленим чорнилом, ставлячи як підпис першу букву свого прізвища — «C», 
і з того часу всіх директорів МІ6 називають «С».
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МІ6 включена до складу міністерства закордонних справ і справ Співдружності Вели-
кої Британії, що дозволяє її співробітникам при роботі в інших країнах використовува-
ти дипломатичне прикриття.

Сучасна служба британської розвідки представлена п’ятьма директоратами, або управліннями:
Оперативний директорат — керує діяльністю всіх закордонних резидентур.
Адміністративно-кадровий директорат виконує в структурі МІ6 штабні функції, веде ад-

міністративно-управлінські і юридичні справи, а також керує питаннями добору, навчання і роз-
становки кадрів. Крім того, на директорат покладається фінансове забезпечення діяльності МІ6.

 Директорат постановки завдань і підготовки розвідувальної інформації відпові-
дає за організацію отримання замовлень-заявок від споживачів, за формулювання і постанов-
ку завдань на отримання відповідної інформації.

Директорат спеціальної підтримки забезпечує оперативні підрозділи сучасними тех-
нічними засобами ведення розвідки.

Директорат зовнішньої контррозвідки і власної безпеки відповідає за проникнен-
ня МІ6 до спецслужб іноземних держав і також запобігає проникненню іноземної агентури у 
британську розвідку. 

Разом з американським ЦРУ і розвідслужбами Росії МІ6 володіє однією з небагатьох 
насправді глобальних розвідмереж, але штат її, що становить приблизно 2300 осіб, на-
багато менший, ніж у росіян і американців. При цьому тільки близько 350 осіб є роз-
відниками, близько 800 займаються в основному технічною і адміністративною робо-
тою, а інші співробітники — це допоміжний і технічний персонал.

Британська розвідка має кілька характерних рис, які відрізняють її від спецслужб всіх інших 
країн і не змінюються, принаймні  з 1921 р.

Перший принцип — система третьої країни (Third Сountry System). Це означає, що британ-
ська резидентура намагається не працювати проти тієї країни, на території якої вона міститься, а 
проводить операції проти сусідів.

Другий принцип — дотримання «угоди 1921 р.». Після Першої світової війни була проведе-
на реформа МІ6, в результаті якої було ухвалено, що розвідка повинна добувати інформацію за 
запитом, а не самостійно, а потім пропонувати її споживачеві — армії, флоту або Форін Офісу.

Третій принцип — зміна кадрів і згортання штатів після закінчення кожної війни. 
Четвертий принцип — несприйняття підривних дій. У МІ6 завжди погано ставилися до дивер-

сантів, позаяк диверсійні акції, проведені в конкретній країні, ставлять під удар контррозвідки 
розташовану там резидентуру.

П’ятий принцип з’явився вже після Другої світової — «Якщо вже влаштовувати велику гру, то 
разом з американцями».

Ще один принцип — «правило третьої милі», за яким МІ6 заборонено проводити операції на 
території Великої Британії і в межах трьох миль від її кордонів. 

Служба безпеки MI5 (Security Service)

МІ5 — головний контррозвідувальний орган країни, призначений для захисту дер-
жавних інтересів на території Великої Британії і усунення загроз національній безпе-
ці, перш за все — від тероризму, шпигунства, розповсюдження зброї масового уражен-
ня тощо. Ця спецслужба (зі зрозумілих причин абревіатура її англомовної назви SS не 
використовується) підзвітна державному секретареві з питань  внутрішніх справ, але 
при цьому не входить до структури міністерства внутрішніх справ.

Служба безпеки працює в тісному контакті з МІ6 і спецслужбами збройних сил. До-
ступ до розвідувальної інформації, яку збирають інші спецслужби, надається співробіт-
никам Служби безпеки тільки для ознайомлення.

Центр урядового зв’язку (ЦУЗ, GCHQ, Government Communications Headquarters)

Служба ЦУЗ — британський аналог АНБ США — це одна з основних спецслужб Вели-
кої Британії, яка відповідає за ведення стратегічної радіотехнічної і радіоелектронної роз-
відки, а також за безпеку урядових ліній зв’язку.
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ЦУЗ підзвітний міністерству закордонних справ та забезпечує планування, координа-
цію діяльності і використання всіх засобів електронної розвідки британських спецслужб, 
не тільки на території метрополії, а й на заморських територіях.

ЦУЗ, як і МІ6, має безпосереднє відношення до становлення спецслужб США, зокрема 
Агентства національної безпеки, яке було створено за безпосередньої участі фахівців ЦУЗ. 
Тож не дивно, що ЦУЗ і АНБ тісно співпрацюють, утворюючи єдину систему радіотехніч-
ної і радіоелектронної розвідки «Ешелон» (ECHELON). Модернізована система «Ешелон» 
не намагається прослуховувати передачі: вона тільки записує все, що чує. Потім складні 
комп’ютерні програми сканують матеріал, вишукуючи ключові слова, що становлять ін-
терес для розвідки: «терорист», «Аль-Каїда», «ядерний» і т. п. Перевіряють лише ті по-
відомлення, які містять ці ключові слова, спочатку за допомогою другого, а потім і тре-
тього електронного сканування. І тільки після цього, якщо зроблено достатню кількість 
комп’ютерних звірок, необхідний сигнал обирається для перевірки аналітиком розвідки.

ЦУЗ найбільш засекречена британська спецслужба.

Воєнна розвідка

Воєнна розвідка є одним з ключових учасників британського розвідувального спів-
товариства, але, на відміну від інших спецслужб (MI5, МІ6 і Центр урядового зв’язку), 
не самостійна організація, а підрозділ міністерства оборони і фінансується в рамках 
бюджету міністерства.

Правові аспекти діяльності розвідувальних служб Великої Бри-
танії

Фактично до середини 90-х рр. британська розвідка функціонувала, не маючи держав-
ного статусу, і не була підзвітною парламенту. Закон про розвідувальні служби ухвалений 
парламентом Великої Британії тільки в 1994 р.

Цей документ підтвердив де-юре право спецслужб здійснювати свої операції, якщо 
вони спрямовані на захист національної безпеки і економічного благополуччя Великої 
Британії, а також запобігання і розкриття серйозних кримінальних злочинів. Крім того, 
закон звільнив від відповідальності співробітників спецслужб за дії, що вони здійснюють 
за межами країни з метою виконання своїх функцій навіть у тих випадках, коли в Сполу-
ченому Королівстві їх вважали б злочинами. 

Нагляд за роботою британських служб розвідки і безпеки здійснюється за трьома на-
прямами: міністерський нагляд, парламентський нагляд, судовий нагляд.

Джерело наглядових механізмів міститься в трьох ключових законах:

 9 Закон про Службу безпеки 1989 р., відповідно до якого МІ5 передана у підпоряд-
кування міністра внутрішніх справ;

 9 Закон про розвідувальні служби 1994 р., відповідно до якого був створений Комі-
тет з розвідки і безпеки, куди входять члени парламенту, що представляють обидві 
його палати. В його обов’язки входить контроль над витрачанням бюджетних коштів, 
управлінням і політикою трьох агентств розвідки і безпеки;
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 9 Закон про регулювання повноважень у сфері розслідувань 2000 р., відповідно до 
якого було засновано посаду Комісара з перехоплення повідомлень, посаду Комісара 
у справах розвідслужб, а також Трибунал за повноваженнями у сфері розслідувань.

 9 Закони передбачають видачу ордерів відповідним державним міністром на пе-
рехоплення повідомлень, негласне проникнення в приватне житло і службові примі-
щення і проведення електронного спостереження, наприклад, прослуховування об’єк-
та в житловому приміщенні.
Від уряду контроль над розвідувальними службами здійснює Координатор  

з розвідки і безпеки Кабінету міністрів разом з робочим органом — Об’єднаним розвіду-
вальним комітетом, очільником якого він є.

Парламентський контроль над розвідувальним співтовариством у Великій Британії 
здійснює Комітет з розвідки і безпеки до повноважень якого входить контроль над витра-
чанням бюджетних коштів, управлінням і політикою трьох спецслужб: Секретної розві-
дувальної служби МІ6, Служби безпеки MI5 і Центру урядового зв’язку.

Джон Ле Карре в своїй книзі «Високоповажний Школяр» так характеризує британські спецслуж-
би:

«У важкі часи Англія зазвичай не відмовлялася від шпигунів, а ще більше покладалася на їх до-
помогу. Вся історія імперії змушувала її діяти саме таким чином. Що більше танув її вплив як 
колоніальної держави, то більше таємних зусиль докладала вона для його захисту. Що слабкіше 
ставала влада над своїми колоніями, то відчайдушніше вона намагалася підірвати позиції тих, 
хто прагнув вирватися з її міцних обіймів. Ні, Англія може дійти до останньої крайності, але з усіх 
предметів розкоші, які у неї є, від шпигунів вона відмовиться в останню чергу».

4.3. РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ КНР ТА ІЗРАЇЛЮ

Структура та особливості діяльності розвідувальних служб  
КИТАЮ

Шпигунство не є для Китаю чимось абсолютно новим. Ще в 400-х рр. до н. е. мисте-
цтво розвідки на Сході в кілька разів перевищувало те, що робилося в цій сфері в Єгип-
ті або Вавилоні. Багато що з досвіду майстрів давньокитайського мистецтва шпигунства 
використовується донині. І не випадково фахівці вважають Китай батьківщиною пер-
ших теоретиків розвідки.

Історія сучасних спецслужб КНР розпочинається з 1928 р., коли Комуністична пар-
тія Китаю (КПК) створила власну партійну розвідку — Особливий комітет ЦК КПК, 
за типом тодішнього радянського ОДПУ. Аж до перемоги китайської революції і вста-
новлення в Китаї в 1949 р. народної влади розвідка і контррозвідка залишалися скла-
довою частиною партійного апарату як у центрі, так і на місцях.

Останніми роками китайські спецслужби значно зміцнили власні позиції і на тери-
торії держави, і за її межами. Маючи великі діаспори майже в усіх країнах, Китай ін-
тенсивно залучає до розвідувальної роботи громадян інших держав китайського похо-
дження. Китайська розвідка активно використовує міграцію китайців для отримання 
передової економічної і технологічної інформації.

Основне завдання розвідувальних служб КНР — не тільки розкриття політичних, 
наукових і воєнних таємниць, а й проникнення в політичні, наукові і культурні сфе-
ри (кола) інших держав. Ніщо не повинно залишатися поза сферою діяльності китай-
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ської розвідки. Спецслужби Китаю використовують всі методи роботи — і дозволені, і 
заборонені.

Ще в далеких 1960-х рр. Ален Даллес застерігав: «Тільки зараз ми почали розгля-
дати шпигунську діяльність червоного Китаю як серйозну загрозу безпеці Сполу-
чених Штатів. Слід вважати, що в найближчі роки китайське шпигунство пере-
твориться в страхітливу реальність для Заходу, яким воно вже стало в Азії і на 
Тихому океані»

Сьогодні в Китайській Народній Республіці існує кілька цивільних і воєнних спеці-
альних служб, які ведуть розвідувальну і контррозвідувальну діяльність. Основні з них 
— це Міністерство державної безпеки КНР, Міністерство громадської безпеки КНР і 
Головне розвідувальне управління Генерального штабу Народно-визвольної армії Ки-
таю (ГРУ ГШ НВАК).

Міністерство державної безпеки КНР 

МДБ КНР — служба внутрішньої і зовнішньої розвідки (підпорядковується ЦК 
Компартії Китаю), створена у 1983 р. з головною метою — намагання керівництва 
КНР централізувати розвідувальні та контррозвідувальні функції, які виконували 
різні органи державної безпеки і прикордонної охорони.

Служба в держбезпеці вважається однією з найпрестижніших і високооплачува-
них в Китаї. Чисельність її співробітників на сьогодні перевищує 300 тис. осіб. Саме 
на МДБ покладаються завдання видобутку нових технологій і сприяння припли-
ву фінансових коштів в економіку КНР. Причому економічне і наукове шпигунство 
є пріоритетним. Для проведення особливо важливих заходів (як за кордоном, так і 
всередині країни) при МДБ створені воєнізовані частини «народної варти» та дивер-
сійна команда «Цзюй № 5», а також особливі елітні підрозділи антитерору «Панте-
ра», «Сніговий вовк».

Саме в надрах МДБ КНР була розроблена стратегія, заснована на роботі з агентурою 
всередині китайських діаспор по всьому світу. Відповідно до цієї стратегії, китайська 
розвідка через багатомільйонні китайські громади проникла до державного апарату 
і правоохоронних органів багатьох країн, отримавши можливість впливати на рішен-
ня, що ухвалюються. Ця стратегія принесла китайській розвідці лаври третьої за си-
лою у світі.

Сіньхуа

В системі спецслужб інформаційне агентство Сіньхуа відіграє важливу роль. З од-
ного боку, співробітники цієї організації добувають інформацію з відкритих джерел. 
На основі цих даних щодня друкується збірник новин «Cankao Ziliao». З іншого 
боку, на посадах співробітників у корпунктах Сіньхуа часто працюють під «журналіст-
ським дахом» кадрові співробітники китайської розвідки.

Міністерство громадської безпеки КНР

МГБ КНР — відомство, в чиї функції входять: внутрішня розвідка, контр розвідка, за-
хист політичного та державного ладу, громадського порядку, вищого керівництва дер-
жави та важливих державних об’єктів, виконання поліцейських функцій, антитерорис-
тична боротьба з екстремізмом тощо. 
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Міністерство громадської безпеки жорстко і досить ефективно контролює ситуацію всередині 

країни. Створена система тотального розшуку уможливлює тримати під невпинним наглядом всі 
верстви суспільства, зокрема політично неблагонадійну частина населення. У неспокійних націо-
нальних районах Китаю, таких, як Сіньцзян-Уйгурський автономний округ або Тибет, МГБ засто-
совує цілий комплекс оперативних заходів в кращих традиціях радянського КДБ.

Для проведення особливо секретних операцій в МГБ існує елітний спецназ «Чорні берети».

Воєнна розвідка 

Воєнна розвідка в Китаї включає два управління Генерального штабу НВАК: Дру-
ге (агентурна розвідка, координація резидентур) та Третє «К» (радіоелектронна роз-
відка). Також у структурі Генерального політичного відділу НВАК є Відділ міжнарод-
них зв’язків, основне завдання якого — пропаганда і розкладання армій супротивника.

Головний воєнний розвідувальний орган — Друге управління Генштабу (за ін-
шими джерелами — Головне розвідувальне управління ГШ НВАК). 

З початком політики «відкритості» і зростанням числа іноземців, які перебу-
вають в КНР, велике значення надається агентурній роботі через п’ять розвідцен-
трів. Один з підрозділів Другого управління керує роботою воєнних аташе. Інформа-
ційно-аналітичні підрозділи управління проводять обробку і аналіз інформації, добутої 
усіма видами розвідки. Щодня до 7-ї години ранку готують розвідувальне зведення за мину-
лі 24 години, яке направляють членам Центральної воєнної ради, Політбюро ЦК КПК і началь-
никам Генерального штабу, Головного політуправління, Головного управління озброєнь  
і Головного управління тилу збройних сил.

У складі Другого управління Генштабу є політичне управління, яке виконує і контррозвідуваль-
ні функції, насамперед у формі політичної перевірки, яка в установленому порядку проводиться 
політорганами стосовно всіх офіцерів збройних сил.

Третє управління «К» Генерального штабу веде радіо- і радіотехнічну розвід-
ку. Про нього відомо вкрай мало, але є дані, що чисельність його співробітників, включ-
но з персоналом «точок», розкиданих по всьому Китаю, сягає 130 тис. осіб. 

Третє управління можна порівняти з Агентством національної безпеки США. Найбільш закри-
тим аспектом його діяльності є здійснюваний із застосуванням новітніх технічних засобів кон-
троль за партійним, державним і воєнним апаратом і його керівниками на місцях у самому Китаї.

Правові аспекти діяльності розвідувальних служб КНР
Сучасна правова система КНР розвивається в руслі загальної концепції  

побудо ви в країні соціалізму з «китайською специфікою». Сучасне право КНР — це 
складний за змістом, об’єктивно зумовлений масштаб свободи, що виражається,  
по-перше, через систему глибоко укорінених у свідомості народу традиційних уяв-
лень про належну поведінку, що підтримуються силою моральної відповідальності 
перед суспільством, по-друге, через систему загальнообов’язкових формально визна-
чених норм, що підтримуються силою державного примусу.

Особливостями правової системи КНР є відносно мала кількість чинних в країні 
законів, відсутність деяких кодифікованих актів правотворчості (цивільного, адміні-
стративного, податкового кодексів), використання експериментальної правотворчо-
сті, розпливчастість і неконкретизованість деяких правових норм.

Діяльність органів національної безпеки КНР регулюється законами, що ухвалюють Все-
китайські збори народних представників і Постійний комітет Всекитайських зборів народ-
них представників; нормативними правовими актами Державної ради КНР; законами міс-
цевого характеру; правилами міністерств і комітетів Державної ради КНР. 

Крім того, правотворчістю у воєнній сфері має займатися Центральна воєнна рада (ЦВР) 
КНР. Цей орган на практиці є партійно-державним. Водночас головні штаби ЦВР, родів 
військ, військові округи можуть у межах своєї компетенції ухвалити нормативно-правові 
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акти у воєнній сфері. Всі ці нормативні правові акти ухвалюють тільки в збройних силах, і 
тільки Центральна воєнна рада КНР має право їх змінювати або скасовувати.

Характеризуючи в цілому сучасну систему контролю спеціальних служб КНР можна ви-
ділити такі особливості: жорсткий контроль за їх діяльністю з боку Комуністичної партії Ки-
таю; наявність складної системи керівних і координувальних органів, що ускладнює взаємо-
дію між спеціальними службами та ін. Правове становище китайських спецслужб, система 
контролю і підзвітності опираються на норми Конституції КНР. Органи національної без-
пеки КНР повністю підконтрольні ЦК КПК, Центральній воєнній раді і Державній раді, 
які здійснюють загальне керівництво розвідувальною та контррозвідувальною діяльністю.

Діяльністю розвідувального співтовариства в межах своєї компетенції керують ЦК КПК 
(як політичний орган) і Держрада КНР (як державний орган). Головним органом, який 
здійснює загальне керівництво і контроль за діяльністю китайських спецслужб є створена 
в 1983 р. Політико-юридична комісія ЦК КПК.

Китайська розвідка швидко входить у клуб потужних світових розвідувальних служб, активно 
засвоюючи сучасні прийоми ведення розвідувальних воєн. Так само, як і інші наддержави, КНР 
проводить спецоперації в усьому світі і жорстко бореться за зони впливу. Сьогодні з упевненістю 
можна сказати, що на початку XXI ст. китайське шпигунство охопило половину території земної 
кулі і такою мірою, що навряд чи хтось може точно підрахувати чисельність великої армії таєм-
них слуг Піднебесної. Це фантастична програма шпигунської діяльності, яка здасться ще більш 
фантастичною, якщо взяти до уваги, як вона розширилася приблизно за якісь останні 10–15 ро-
ків. І саме зараз у спецслужб Піднебесної з’явилася реальна можливість вийти в безумовні лідери.

Сьогодні багато експертів прогнозують перетворення Китаю в нового потужного гравця на 
світовій арені. Такі фактори, як тривалий період високих темпів економічного розвитку, воєнні 
можливості, активне впровадження високих технологій і швидке збільшення чисельності насе-
лення, у своїй сукупності створюють умови для стрімкого зростання економічної і політичної мо-
гутності Китаю.

За яким сценарієм розвиватиметься Китай, покаже час. Дуже багато буде визначатися 
зовнішньою політикою провідних світових держав. Проте більшою мірою доля Піднебес-
ної залежатиме від рішень, прийнятих китайським керівництвом. А для того, щоб ці рішен-
ня були стратегічно правильними і максимально ефективними, на службі КНР стоїть одна 
з найчисленніших і ефективних спецслужб світу — китайська розвідка.

Структура та особливості діяльності розвідувальних служб  
ІЗРАЇЛЮ

Ізраїль з самого початку свого створення як держави постійно перебуває у ворожому 
оточенні і з цієї причини змушений приділяти величезну увагу розвідувальній діяльно-
сті.

Спецслужби держави Ізраїль — це організації, що займаються розвідувальною та 
контррозвідувальною діяльністю, а також боротьбою з тероризмом, забезпечують 
уряд інформацією про внутрішні і зовнішні загрози, і які ведуть іншу діяльність у 
галузі державної безпеки.

Ізраїльські спецслужби не люблять, коли хтось втручається в їхні справи, і мо-
жуть жорстоко поквитатися з тими, хто розкриває їх таємниці (такі випадки вже 
неодноразово траплялися).
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4.3. РозВідуВальні служби кнР та ізРаїлю

У нинішній час до ізраїльського розвідувального співтовариства входять такі комі-
тети і таємні служби:

Апарат радника прем’єр-міністра з антитероризму.

Комітет керівників спецслужб «Вараш», що відповідає за координацію діяль-
ності всіх спецслужб.

Служба зовнішньої розвідки «Моссад». Відповідає за збір інформації в інозем-
них країнах і проведення на їхній території спецоперацій.

Служба внутрішньої безпеки «Шин Бет» («Шабак»). Загальна служба безпе-
ки Ізраїлю, займається питаннями контррозвідки і політичного розшуку, безпекою ор-
ганів державної влади та збройних сил і боротьбою з тероризмом (перш за все — араб-
ським). Організаційно входить до складу МВС Ізраїлю.

Воєнна розвідка «Аман» — головний розвідувальний орган Ізраїлю. Відповідає 
за збір інформації про збройні сили сусідніх держав, радіоелектронну і космічну роз-
відку, проведення спецоперацій, а також цензуру ізраїльських ЗМІ. 

Отже, «Моссад», «Шабак» і «Аман» можна вважати трійцею основних ізраїльських 
спецслужб.

Служба зовнішньої розвідки «Моссад»

Найвідоміша спецслужба Ізраїлю — Служба зовнішньої розвідки «Моссад» — («Уста-
нова») — наймолодша  з ізраїльських таємних служб. У квітні 1951 р. під час чергової 
реорганізації замість Політичного департаменту МЗС Ізраїлю утворено «Інститут роз-
відки і спеціальних завдань», нині більш відомий всьому світові під назвою «Моссад».

Завданням «Моссад» стали збір і обробка інформації з усіх питань, що цікаві для Із-
раїлю, тобто зовнішня розвідка. На неї ж було покладено функції центральної розвід-
ки у питанні координації діяльності всіх спецслужб.

«Моссад» відповідає за ведення зовнішньої розвідки практично в усьому світі, за ви-
нятком деяких арабських і африканських країн, відповідальність щодо розвідки яких 
покладено на «Аман».

Діяльність «Моссад» глибоко засекречена, інформація про цю спецслужбу з’явля-
ється, як правило, або через багато років після подій, або внаслідок невдач і провалів. 
До кінця 1990-х рр. офіційно не розголошувалося навіть ім’я начальника служби.

Служба «Моссад» — цивільна структура і тому в ній не запроваджені військові зван-
ня. Водночас, більшість її співробітників служили в армії і мають військові звання. Так, 
Меїр Даган, що був директором «Моссад» в 2002–2011 рр., має звання генерал-майора.

«Моссад» — одна з найменших за чисельністю розвідок Ізраїлю (1,2 тис. співробіт-
ників, включно з технічним персоналом). Оперативні співробітники, які керують аген-
тами, зазвичай працюють під дипломатичним прикриттям. Як прикриття «Моссад» ви-
користовує і журналістські та комерційні організації, часом без відома керівництва самих 
організацій, через що іноді виникають скандали. Для вербування агентів в країнах з чис-
ленною єврейською діаспорою широко використовуються різні єврейські і сіоністські 
організації. У 1961 р. в «Моссад» формулюється так званий принцип зозулі. Суть його 
проста: оскільки не вдається діяти через свої дипломатичні представництва, працюва-
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тимемо через чужі. Легальні резидентури створювали головним чином під прикрит-
тям американських, британських і західнонімецьких посольств і консульств.

Створений спочатку для забезпечення безпеки Ізраїлю, «Моссад» з часом пере-
творився на потужну і дуже небезпечну транснаціональну структуру, непідконтроль-
ну практично нікому. Інтереси «Моссад» є всюди — у великій політиці, в бізнесі, в 
наукових дослідженнях. Ізраїльська розвідка не гребує жодними методами для до-
сягнення своїх цілей. Якщо потрібно, її співробітники без вагань йдуть і на відверті 
фальсифікації, і на вбивства. 

Найвідомішою операцією «Моссад» стало фактичне знищення терористичного радикального 
угруповання «Чорний вересень», члени якого у вересні 1972 р. захопили олімпійську збірну Ізра-
їлю. Керівництво Ізраїлю і «Моссад» ухвалили рішення — фізично знищити всіх, хто був причет-
ний до теракту. Операція дістала назву «Гнів Божий». Санкції на знищення кожного підозрюва-
ного підписувалися особисто прем’єром Голдою Меїр, в операції брав особисту участь майбутній 
прем’єр-міністр Ізраїлю Ехуд Барак. За шість років терористична організація була повністю зни-
щена. Для ліквідації застосовували весь арсенал засобів — від вибухових пристроїв, вмонтованих 
в телефонну слухавку, до захоплень і розстрілу на місці. Бійці «Моссад» «поставили на вуха» всю 
Європу і Азію. Розправи ніхто не уникнув.

Успішність «Моссад» багато в чому залежить від самовідданості та вірності його 
агентів ідеї захисту єврейської нації. Ізраїльтяни в більшості своїй дуже релігійні 
люди. Можливо, саме це і допомагає співробітникам найбільш незвичної і одночас-
но найефективнішої спецслужби у виконанні поставлених перед ними завдань. Як то 
кажуть, люди працюють не за гроші, кар’єри чи владу, а заради ідеї.

Сьогодні «Моссад» входить до п’ятірки кращих у світі спецслужб, і навіть представ-
ники інших спецслужб часто віддають йому безумовну першість.

Служба внутрішньої (загальної) безпеки «Шин Бет» («Шабак»)

«Шин Бет» займається контррозвідувальною діяльністю та внутрішньою безпекою. 
За своєю функцією порівнюється з ФБР (США) і ФСБ (РФ). В Ізраїлі прийнято назива-
ти її «Шабак», щось на зразок традиційної назви «ЧК» для радянського КДБ.

Головними завданнями, які виконує «Шин Бет», є боротьба з арабським терориз-
мом, іноземним шпигунством на території Ізраїлю, спостереження за радикальними 
організаціями, а також охорона особливо важливих об’єктів і підтримка порядку на 
окупованих територіях.

Крім успішних антитерористичних операцій і зриву палестинського повстання в 1967 р., в істо-
рії «Шин Бет» були досягнення за кордоном. Саме агенти «Шин Бет» у 1956 р. першими на Заході 
добули текст доповіді М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС. Брали участь співробітники контррозвідки 
спільно з «Моссад» і у відомій операції з викрадення нацистського злочинця Ейхмана і вивезен-
ня його на територію Ізраїлю. За сукупністю факторів і «чистотою» операції, розшук і вивезення 
Ейхмана залишається унікальним. Ця найяскравіша операція ізраїльської розвідки, проведена 
без застосування будь-яких сучасних технологій і технічних засобів, була також чудовим прикла-
дом класичної агентурної розвідки, якою завжди славився Ізраїль.

Воєнна розвідка «Аман» 

Служба воєнної розвідки «Аман» відповідає за розвідку в частинах збройних сил 
арабських країн, що становлять загрозу для Ізраїлю, керує розвідкою сухопутних 
сил, ВПС і флоту, займається електронною розвідкою і цензурою, виконує дивер-
сійні операції на військових об’єктах противника. Підпорядковується начальнико-
ві Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю «Цахал».
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4.4. РозВідуВальні служби РФ

«Аман» — найбільша і найважливіша частина розвідувального співтовариства з 
погляду оборони єврейської держави, вона відповідає за організацію радіотехніч-
ної розвідки і нагадує американське Агентство національної безпеки (АНБ). 

Правові аспекти діяльності  розвідувальних служб Ізраїлю
В Ізраїлі досі немає конституції. Роль конституції держави Ізраїль виконує так звана 

збірка «Основних законів». На відміну від звичайних законів, вони регулюють головні 
сфери політики і життя: державний устрій, повноваження гілок влади, організацію еко-
номіки та збройних сил і фактично наділені повноцінним статусом конституційних за-
конів.

У 1999 р. Верховний суд Ізраїлю вперше ухвалив нормативний акт, що регулює діяль-
ність спецслужб, за яким забороняється застосування тортур. До цього спецслужби діяли 
поза будь-яких правових рамок, спираючись винятково на внутрішні інструкції і вказів-
ки керівництва. Ця традиція зберігалася з часів Д. Бен-Ґуріона, який був проти подібно-
го регулювання. Але в лютому 2002 р. Кнесет уперше ухвалює відповідний закон, який 
регламентує роботу спецслужб Ізраїлю. А в 2004 р. з’являється ще один закон з деталь-
ними інструкціями для співробітників служби безпеки «Шин Бет», згідно з яким спів-
робітникам забороняється здійснювати під час допитів «помірний фізичний тиск» на 
підозрюваних.

Деякі офіційні особи в уряді і в самих спецслужбах тривалий час пропонували ухва-
лити закон, що визначає статус зовнішньої розвідки і служб безпеки, регулює прове-
дення ними операцій, однак ці спроби залишилися безрезультатними.

Ізраїльським спецслужбам притаманні дві особливості, що впливають на результа-
тивність їхньої роботи.

По-перше, вони досить самовпевнені. Причому це проявляється у всіх сферах, розпо-
чинаючи від відвертого ігнорування міжнародного права і закінчуючи деталями про-
ведення тієї чи іншої операції. Як результат, вони доволі часто опиняються в неприєм-
них ситуаціях, що значно знижуює ефективність їхньої  діяльності.

По-друге, вони звикли всюди бачити ворогів, яких потрібно знищувати за допомо-
гою «точкових ліквідацій» або іншими «силовими» методами. Це здебільшого не тіль-
ки малоефективно, а й породжує насильство у відповідь.

4.4. РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ РФ
Спецслужби РФ, зокрема її розвідувальні органи, стали правонаступниками ана-

логічних структур Радянського Союзу. Історія їх створення і розвитку описані у попе-
редніх розділах.

До спецслужб РФ, що ведуть розвідувальні дії або виконують розвідувальні функції, 
які закріплені законодавством,  можна зарахувати такі служби (підрозділи):

Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР); Головне управління Генерального штабу 
Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ); Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ); Федераль-
на служба охорони РФ (ФСО); Оперативні служби Міністерства внутрішніх справ 
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РФ (МВС РФ) — служби, які мають право займатися оперативно-розшуковою ді-
яльністю.

Але головними структурами в Російській Федерації, які здійснюють розвіду-
вальну діяльність, є Служба зовнішньої розвідки і Головне управління ГШ ЗС РФ.

Служба зовнішньої розвідки РФ

Служба зовнішньої розвідки РФ є складовою частиною сил забезпечення безпеки і 
покликана дбати про безпеку особистості, суспільства і держави від зовнішніх загроз, 
вона веде розвідку у політичній, економічній, воєнно-стратегічній, науково-тех-
нічній та екологічній сферах, а також у сфері гарантування безпеки установ РФ, 
розташованих за межами території РФ і відряджених за межі території РФ гро-
мадян Російської Федерації.

За часів Радянського Союзу функції зовнішньої розвідки були покладені на 
Перше головне управління КДБ СРСР. У листопаді 1991 р. зовнішня розвідка ста-
ла самостійним органом, була виведена зі складу КДБ і перейменована в Цен-
тральну службу розвідки РФ, а з 18 грудня 1991 р. ця служба функціонує як Служ-
ба зовнішньої розвідки Російської Федерації.

СЗР Росії у політичній сфері виконує розвідувальну діяльність, в ході якої здобувають інфор-
мацію про діяльність органів державної влади та державного управління, що відображає суспіль-
ний лад і економічну структуру іноземної країни, а також про інтереси і цілі діяльності громад-
ських класів, партій та інших угруповань.

Воєнно-стратегічна сфера розвідувальної діяльності СЗР включає в себе вивчення характеру 
воєн і збройних конфліктів, керівництво будівництвом, підготовкою і застосуванням воєнної ор-
ганізації іноземних держав, забезпечення їх воєнної безпеки, воєнно-економічне забезпечення, 
основи застосування армій іноземних держав і воєнно-технічну співпрацю між іноземними дер-
жавами і т. д.

Основні напрями роботи СЗР у сфері науково-технічної розвідки — здобування інформації про 
досягнення зарубіжної науки і техніки насамперед з метою здійснення контролю за діяльністю 
іноземних держав у сфері створення принципово нових видів озброєнь для підтримки на належ-
ному рівні наукової і технічної думки в Росії, чіткого визначення перспективних напрямків роз-
робок і програм національних науково-технічних центрів, підвищення технологічної оснащено-
сті виробництва.

Економічна розвідка у СЗР РФ займається збором інформації щодо різних аспектів економічної 
діяльності іноземних держав, їх економічних і фінансових організацій, ринків сировини, металів, 
валюти і т. ін., що становлять інтерес для Російської Федерації, а також здійснює заходи, спрямо-
вані на створення сприятливих умов для досягнення зовнішньоекономічних цілей Росії (розвиток 
ефективної зовнішньоекономічної співпраці, укладання вигідних торгово-економічних угод та ін.). 

Відповідно до Федерального закону «Про зовнішню розвідку», СЗР РФ у взаємодії з органа-
ми ФСБ та іншими органами розвідки РФ здійснює оперативно-розшукові заходи щодо вияв-
лення, запобігання, припинення і розкриття шпигунства, терористичної діяльності, організо-
ваної злочинності, корупції, незаконного обігу зброї та наркотичних засобів, контрабанди та 
інших злочинів. 

У 1997 р. в СЗР було створено новий силовий підрозділ — 7-й відділ Центру власної безпеки. 
Формування дістало назву «Заслон». Підрозділ є таємним, і достовірної інформації на нього прак-
тично немає. Головне призначення — силова підтримка закордонних операцій СЗР. 

Головне управління Генерального штабу ЗС РФ

Орган зовнішньої розвідки Міністерства оборони РФ — центральний орган розвід-
ки Збройних сил РФ — Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ, 
більш відоме під своїм колишнім найменуванням — Головне розвідувальне управ-
ління Генерального штабу (ГРУ ГШ) ЗС РФ, веде розвідку у воєнній, воєнно-політич-
ній, воєнно-технічній, воєнно-економічній та екологічній сферах. Головне управлін-
ня дістало свою назву після перейменування ГРУ ГШ в 2010 р. Але, у листопаді 2019 
р. президент РФ В. Путін запропонував подумати про повернення назви Головне роз-
відувальне управління Генштабу Збройних сил РФ: «Незрозуміло, куди зникло сло-
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во «розвідувальне», Головне розвідувальне управління, треба б відновити», — сказав 
він на урочистому заході, присвяченому 100-річчю Головного управління.

Перевага ГУ ГШ полягає в тому, що ця спецслужба є єдиним російським відомством, 
яке веде космічну розвідку з використанням орбітального угрупован ня штучних супут-
ників Землі.

Протягом всієї історії свого існування структура ГУ ГШ зазнавала кількох перефор-
матувань. Офіційно відомості про структуру розвідувального органу не розкривають-
ся, офіційний сайт ГУ ГШ також відсутній. Діяльність ГУ ГШ має повністю засекрече-
ний характер. Громадськості нічого не відомо про чисельність відомства, кількість 
проведених операцій і витрати на його утримання.

У нинішній час Головне управління — це не тільки агентурна розвідка, збір інформа-
ції в кіберпросторі, радіоелектронна і космічна розвідка, а також частини та підроз-
діли спеціального призначення — спецназ (диверсійно-розвідувальна діяльність).

В останні роки Головне управління Генштабу РФ зазнає провал за провалом. 
Списки тих, що працюють під прикриттям, поширюють інтернетом, співробітни-
ків висилають після шпигунських скандалів, високопоставлені розвідники, зокрема 
начальник ГУ ГШ, гинуть за дивних обставин, а все керівництво спецслужби підпа-
дає під американські санкції. Керівництво ГУ ГШ пов’язує це не тільки з успіхами 
закордонної контррозвідки, а й з підривною діяльністю «рідної» ФСБ.

Британські слідчі органи ідентифікували агентів, спрямованих в Солсбері, щоб ліквідувати 
Скрипаля. Журналісти-расcледувачі встановили справжні імена виконавців, їх біографії, місця 
служби і навіть операції, в яких вони брали участь. Американські слідчі ще раніше ідентифікува-
ли кілька офіцерів ГУ ГШ, які брали участь у зломі сайтів Демократичної партії США, які органі-
зовували хакерські атаки на антидопінгові агентства і організації в США та за їх межами. І знову 
були названі прізвища, звання та адреси військових частин.

За версією США, атакам також піддалися WADA — Всесвітнє антидопінгове агентство, USADA 
— антидопінгове агентство США, Спортивний арбітражний суд — CAS, Міжнародна асоціа-
ція легкоатлетичних федерацій — IAAF, ФІФА та ще 34 організації, включаючи сервер компанії 
Westinghouse, яка поставляла паливо для атомних реакторів в Україні.

Нарешті, голландська контррозвідка стверджує, що виявила чотирьох розвідників при спробі 
потрапити у внутрішню мережу бездротового зв’язку в штаб-квартирі ОЗХЗ — Організації по за-
бороні хімічної зброї.

Розслідування привело до того, що засвітилися десятки, якщо не сотні діючих співробітників 
ГРУ, які отримували закордонні паспорти однакової «лівої» серії, жили в одному гуртожитку і ре-
єстрували свої автомобілі з однією адресою.

Правові аспекти діяльності  розвідувальних служб РФ
Правовою базою розвідувальної діяльності російських спецслужб є сукупність за-

конодавчих та інших нормативних актів, а саме: Конституція РФ (основа всіх видів 
державної діяльності), концепції (національної безпеки, зовнішньої політики тощо), 
доктрини (воєнна, оборонна, інформаційної безпеки тощо), закони (про зовнішню роз-
відку, про контррозвідувальну діяльність, про оперативно-розшукову діяльність, про 
боротьбу з тероризмом та ін.), укази президента, постанови уряду, відомчі норматив-
но-правові акти.

Суттєва особливість російського законодавства щодо розвідувальних служб поля-
гає у тому, що на теперішній час у РФ діє тільки один закон, який регулює діяльність 
усіх розвідувальних органів. За законодавством РФ її зовнішня розвідка (СЗР), як су-
купність спеціально створених державою органів, є складовою частиною сил гаран-
тування безпеки РФ і покликана захищати безпеку особи, суспільства та держави від 
зовнішніх загроз із використанням визначених законом методів та засобів. 
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На відміну від українського законодавства, де тільки президент України визначає необхідність ве-

дення розвідувальної діяльності, за російським законодавством це може робити не тільки президент 
РФ, а й Федеральні збори у межах своєї компетенції, виходячи із неможливості або недоцільності га-
рантування безпеки РФ іншими способами. Тобто спеціальні сили та засоби розвідки використовують 
тільки тоді, коли повністю неможливо вирішити питання гарантування безпеки РФ силами та засоба-
ми інших відомств і органів. Це свідчить про вдалий конкретний розподіл сфер застосування сил та за-
собів різних органів і відомств, які задіяні у гарантуванні безпеки РФ.

У Законі України «Про розвідувальні органи України» чітко зазначено, що жодна силова або 
правоохоронна структура, зокрема й Служба безпеки України, вести розвідувальну діяльність 
не можуть. На відміну від цього, за російським Законом, хоч органи Федеральної служби безпе-
ки РФ не входять до складу органів зовнішньої розвідки РФ, але вони можуть вести розвідуваль-
ну діяльність у взаємодії з органами зовнішньої розвідки та відповідно до Федерального зако-
ну «Про органи федеральної служби безпеки в РФ».

У Законі РФ «Про зовнішню розвідку» є кілька суто практичних положень стосовно співро-
бітників органів зовнішньої розвідки. Так, співробітники органів зовнішньої розвідки РФ не 
можуть мати подвійного громадянства (підданства) та підлягають обов’язковій державній дак-
тилоскопічній реєстрації. Граничний вік перебування на військовій службі військовослужбов-
ця кадрового складу органів зовнішньої розвідки РФ встановлює керівник самостійного орга-
ну зовнішньої розвідки РФ. Ці положення мають певний сенс. Вони можуть бути введені у коло 
проблемних питань для подальшого удосконалення українського законодавства.

На відміну від українського законодавства у Законі РФ «Про зовнішню розвідку» визначено 
вичерпний перелік осіб, до яких органи зовнішньої розвідки не мають права звертатися за кон-
фіденційним сприянням. До них належать: члени Ради Федерації, депутати Державної думи, де-
путати законодавчих органів суб’єктів РФ, судді та прокурори всіх рівнів, священики та повно-
важні представники офіційно зареєстрованих в РФ релігійних організацій. Також у цьому Законі 
чітко визначено коло осіб, які мають доступ до відомостей про осіб, що конфіденційно співпра-
цюють з органами зовнішньої розвідки — це тільки керівник та уповноважений ним співробіт-
ник відповідного органу зовнішньої розвідки. Тобто жодна інша посадова особа, зокрема й пре-
зидент РФ, не мають такого права.

ВИСНОВКИ
Розвідувальні органи провідних країн світу мають статус як самостійних державних 

органів, так і структурних одиниць у складі центральних органів виконавчої влади, 
наприклад, міністерства оборони. В останньому випадку розвідувальні служби мають 
деякі автономні повноваження з питань вирішення кадрових, оперативних, організа-
ційних, фінансових питань, але загальне управління ними здійснює, зазвичай, глава 
виконавчої влади (президент, прем’єр-міністр, канцлер).

На законодавчому рівні підлягають правовому регулюванню, як правило, мета ді-
яльності розвідувальних служб, їх структура, загальні права та обов’язки, взаємодія між 
розвідувальними підрозділами, що входять до розвідувального співтовариства, та ін-
шими державними структурами, застереження та обмеження щодо тих заходів, які за-
чіпають права і свободи людини, контроль та нагляд за їх діяльністю, а також визна-
чаються споживачі інформації розвідки.

Вирішуючи завдання підвищення ефективності діяльності вітчизняних українських 
розвідувальних органів, корисно постійно звертатися до іноземного досвіду, насампе-
ред держав з усталеними демократичними традиціями, які є світовими і регіональни-
ми лідерами. На підставі узагальнення іноземного досвіду слід виявляти певні зако-
номірності та підходи, які можна імплементувати в Україні.
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