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Відмова керівника держави дати оцінку значенню і 
важливості національної розвідки несе в собі великий ризик і 

небезпеку для нації.
Джон Бреннан (1955),  

американський діяч спецслужб, аналітик в галузі державної безпеки

Зусилля уряду тримати розвідувальне співтовариство під 
контролем у спосіб призначення його керівників зі сторони 

можуть давати протилежні результати.
Джонатан Блоч, 

британський дослідник, автор книг з історії спецслужб

Будь-яка розвідслужба, що досить довго залишається поза 
контролем, починає дивитися на закон як на свою вотчину.

Артур Шлезінгер (1917–2007),  
американський історик, письменник, політичний діяч

ВСТУП
Суттєвою ознакою розвідувальної діяльності є те, що в її процесі застосовані захо-

ди повинні неухильно відповідати вимогам закону або іншим нормативно-правовим 
актам, ухваленим на основі закону. Тільки за такої умови допускається застосування 
конкретних заходів впливу і чітко визначається їх міра та зміст. Орган, який вдаєть-
ся до таких заходів, зобов’язаний пунктуально дотримуватися вимог відповідних нор-
мативних актів.

Для розвідувальної діяльності характерне і те, що вона здійснюється у встановлено-
му законом порядку, з дотриманням певних правових процедур. Усі випадки ухвалення 
рішень про застосування чи незастосування юридичних заходів у розвідці відбувають-
ся згідно з конкретними правилами, що регламентують такі дії. Ці правила повинні 
обов’язково виконуватися. Їх порушення може мати наслідком визнання вжитих за-
ходів незаконними, а тому — недійсними.

Нарешті, суттєвою ознакою розвідувальної діяльності є те, що її ведення поклада-
ється, перш за все, на спеціально створені державні органи. Такі органи комплектують-
ся відповідним чином підготовленими спеціалістами. Організація і діяльність таких 
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органів детально і всебічно регламентовані законодавством та відомчими норматив-
но-правовими актами, спрямованими на виконання законів.

7.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РО

На розвідувальну діяльність, як специфічний вид суспільної діяльності, визна-
чальний вплив мають політика, право і економіка. Саме взаємозв’язок і взаємоза-
лежність зазначених соціальних явищ породжує умови для виникнення і розвитку 
іншого суспільно-політичного явища — розвідувальної  діяльності, що за своїми 
характерними рисами визначається як таємна, конспіративна, прихована, негласна 
діяльність, призначена для здійснення «делікатних» заходів, виходом за межі пра-
вомірної поведінки, а також в окремих випадках навіть зі злочинними діяннями.

Поняття правового регулювання
В теорії права під правовим регулюванням розуміється упорядкування суспільних 

відносин, здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх 
юридичне закріплення, охорона і розвиток. Держава забезпечує життєдіяльність су-
спільства як системи через використання влади, а право — через нормативне регулю-
вання. Останнє споконвічне покликано бути стабілізаційним і заспокійливим факто-
ром завдяки принципам волі і справедливості, які містяться у ньому. Поняття «правове 
регулювання» ширше від поняття «законодавче регулювання», оскільки обсяг джерел 
права перевищує власне законодавчі джерела. 

В наукових юридичних працях сформувалося майже єдине розуміння правового ре-
гулювання як сукупності різноманітних форм та засобів юридичного впливу держави 
на поведінку учасників суспільних відносин, що здійснюються в інтересах всього су-
спільства або певного колективу чи особистості, з метою підпорядкування поведінки 
окремих суб’єктів встановленому в суспільстві правопорядку.

Правова основа розвідувальної діяльності має багаторівневу структуру та умовно 
складається щонайменше, з чотирьох рівнів, а саме:

перший — Конституція, як Основний закон держави;

другий — законодавчі акти держави;

третій — міждержавні і міжвідомчі міжнародно-правові угоди і договори, учасни-
ком яких є держава чи відповідні розвідувальні органи;

четвертий — підзаконні акти — інші нормативно-правові акти, що регламентують 
розвідувальну діяльність.

Фахівці з питань права розглядають і інший підхід до розподілу рівнів правового регулюван-
ня — за ступенем важливості державних нормативних актів, в площині, що відображає юридичну 
силу акта і розрізняють три рівні правового регулювання: базовий, середній і детальний.

Базовий (конституційний) рівень. Правове регулювання тут здійснюється на рівні Кон-
ституції і конституційних законів.

Середній рівень. На цьому рівні правове регулювання торкається суспільних відносин, що 
підлягають моделюванню тільки в законах (варіантом служить відсилання до додаткових норма-
тивно-правових актів). Як правило, на середньому рівні розробляються закони і кодекси.

Два згаданих рівня утворюють єдину систему законодавчого регулювання суспільних відносин. 
Законодавче регулювання розвідувальної діяльності — це державно-законодавчий нормативно-ор-
ганізуючий вплив на розвідувальні відносини в специфічному виді соціально корисної діяльно-
сті, що здійснюється на базовому (конституційному) і середньому рівнях правового регулювання. 

Детальний рівень. Для нього характерне правове регулювання через ухвалення підзакон-
них нормативних правових актів. Серед них розрізняють: нормативні акти законодавчої і вико-
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навчої влади (укази президента і постанови уряду), акти міжвідомчого характеру, акти суто ві-
домчого характеру.

Система нормативних правових джерел, що становлять право-
ву основу розвідувальної діяльності

Правовою базою розвідувальної діяльності є сукупність законодавчих та інших нор-
мативних актів, що регламентують відносини, які виникають у сфері цієї діяльності. 
Для правового регулювання людської діяльності, включно з розвідувальної діяльніс-
тю, використовується не одне джерело (наприклад, закон), а кілька видів джерел. Фа-
хівці класифікують їх за розподілом на два досить об’ємних блоки — національні та 
міжнародно-правові джерела. 

Національні правові джерела розвідувальної діяльності
Правову основу державної політики у сферах національної безпеки і оборони ста-

новлять Конституція держави, закони, міжнародні договори, згоду на обов’язковість 
яких надала законодавчяа влада держави, а також видані на виконання Конституції та 
законів інші нормативно-правові акти.

Першим серед правових джерел відзначимо нормативні акти. Ця група правових 
джерел досить значна. Всі вони утворюють нормативно-правовий масив, на основі яко-
го в державі здійснюється нормативно-правове регулювання розвідувальної діяльності.

Сукупність нормативних правових актів у сфері розвідувальної діяльності (РД) можна 
поділити на групи залежно від юридичної сили та ролі, яку вони виконують у регулюван-
ні розвідувальної роботи. Таких груп можна виділити п’ять.

До першої групи належать Конституція і конституційні закони.

Другу групу, або «ядро» правової основи, становлять норми законів, що безпосередньо 
стосуються  розвідувальних органів держави.

У третю групу нормативних актів входять інші закони. До них зараховують тільки ті за-
кони, які регулюють групи суспільних відносин, що виникають в РД.

До четвертої групи актів правової основи належать інші, крім законів, нормативно-пра-
вові акти органів державної влади: президента, уряду та ін.

П’яту групу становлять нормативні акти органів, які здійснюють РД. Вони видаються 
органами виконавчої влади у вигляді постанов, наказів, розпоряджень, правил, інструк-
цій і положень.

Конституція — Основний закон громадянського суспільства і держави, який має най-
вищу юридичну силу та норми прямої дії. Вона регламентує найважливіші і найзагальні-
ші відносини у державі та суспільстві в політичній, економічній, культурній, соціальній, 
екологічній та інших сферах суспільного життя і слугує юридичною базою всіх національ-
них форм права. Для правового регулювання розвідувальної діяльності особливо зна-
чення мають ті конституційні положення, які регулюють питання захисту сувереніте-
ту і територіальної цілісності держави, забезпечення її національної безпеки, а також 
повноваження гілок влади щодо загальної структури, чисельності, визначення функ-
цій і контролю за розвідувальним органами.
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Конституційні закони — законодавчі акти, ухвалення яких прямо передбачено Кон-
ституцією, а також закони про зміни і доповнення до Конституції. Вони виходять з Кон-
ституції і мають за мету конкретизувати основні конституційні положення за допомогою 
регулювання найбільш важливих суспільних відносин або внести до неї (Конституції) змі-
ни, і мають стосовно інших нормативних актів, крім Конституції, вищу юридичну силу. В 
наукових працях цей термін набув значного поширення, хоч єдиної думки про перелік та-
ких законів та їхнє функціональне призначення й особливості не існує.

Міжнародні правові джерела розвідувальної діяльності

У міжнародному співробітництві розвідувальні органи держави зобов’язані дотри-
муються основних міжнародних правових документів, які регламентують захист прав 
і свобод людини під час розвідувальної діяльності, визначають світові підходи і вста-
новлюють правила поведінки стосовно осіб, що є суб’єктами розвідувальної діяльності.

Основними міжнародно-правовими документами є такі:

Загальна декларація прав людини, що ухвалена Резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН від 10.12.1948 р.;

Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, ухвалений Резолюцією Гене-
ральної Асамблеї ООН від 16.12.1966 р. та підписаний Україною 19.10.1973 р., що на-
брав сили 23.03.1976 р.;

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження і покарання, ухвалена Резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 10.12.1984 р. і підписана Україною 26.01.1987 р., що набрала сили 
26.06.1987 р.;

Міжнародні акти, що спрямовані на запобігання організованій злочинності і на 
боротьбу з нею;

Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1713 (2005):
функціонування розвідувальних служб має базуватися на чіткому та відповідному законодав-

стві під контролем судових органів;
кожний парламент зобов’язаний мати відповідний спеціальний комітет для здійснення контр-

олю та нагляду за «послабленнями» стосовно спеціальних служб та відповідними бюджетними 
асигнуваннями на їх діяльність;

умови застосування виняткових заходів розвідувальними службами мають бути закріплені за-
коном на конкретний період;

розвідувальні служби за жодних умов не можуть бути політизованими, тому що мають нада-
вати об’єктивну та незаангажовану інформацію;

будь-які обмеження громадянських та політичних прав співробітників спецслужб мають бути 
закріплені в законі;

Комітет Міністрів Ради Європи вважає за необхідне ухвалити Європейський Кодекс розвіду-
вальної етики (за аналогією з Європейським кодексом поліцейської етики, який був ухвалений 
Радою Європи);

чутливий баланс між конфіденційністю і підзвітністю може досягатися деякою мірою завдя-
ки принципу напівпрозорості, тобто шляхом розсекречування конфіденційних матеріалів після 
закінчення визначених законодавством термінів;

важливо також, щоб Парламент постійно інформували стосовно змін, які можуть впливати на 
розвідувальну політику взагалі.
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7.2. ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РО 
УКРАЇНИ

Правову основу діяльності розвідувальних органів України становить чинне зако-
нодавство України: Конституція України, закони України «Про національну безпе-
ку України», «Про розвідувальні органи України», «Про Службу зовнішньої розвідки 
України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про військовий обов’язок і 
військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей», «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і пра-
воохоронними органами жержави» та інші закони України, а також ухвалені відповід-
но до них інші нормативно-правові акти.

Право займатися розвідувальною діяльністю надається лише тим органам, які вказа-
ні в ст. 6 Закону України «Про розвідувальні органи України», тобто: Службі зовнішньої 
розвідки України, розвідувальному органу Міністерства оборони України, розвідуваль-
ному органові центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері охорони державного кордону. Здійснення розвідувальної діяльності з метою от-
римання інформації у сферах, що стосуються національної безпеки і оборони, іншими 
органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від 
форми власності, які не передбачені в цьому Законі, а також фізичними особами — за-
бороняється.

Розглянемо приклад деяких положень Конституції України, що стосуються основ роз-
відувальної діяльності держави, та їх практичну реалізацію через відповідні конститу-
ційні норми.

У ст. 106 Конституції України серед інших прав Президента України зазначено, що він «…є Вер-
ховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад 
вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво 
у сферах національної безпеки та оборони держави». 

Реалізація цих конституційних положень здійснюється у Законі України «Про розвідуваль-
ні органи України», де сказано, що «загальне керівництво розвідувальними органами України 
відповідно до Конституції України та цього Закону здійснює Президент України. Керівники 
центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять розвідувальні органи, здійсню-
ють керівництво ними в межах повноважень, визначених законом і положеннями про відпо-
відні розвідувальні органи, затвердженими Президентом України, та створюють необхідні 
умови для їх функціонування».

Безпосереднє керівництво розвідувальними органами України здійснюють їхні керівники, які 
призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням керівників 
відповідних центральних органів виконавчої влади. При цьому, голову Служби зовнішньої роз-
відки України призначає одноосібно Президент України. У межах своїх повноважень керівники 
розвідувальних органів України можуть видавати накази, розпорядження, а у випадках, передба-
чених законом, або на вимогу Президента України, доводять до його відома у визначеному ним 
порядку інформацію щодо зовнішніх загроз Україні. 

Координує діяльність розвідувальних органів Президент України через очолювану ним Раду 
національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України «Про Раду наці-
ональної безпеки і оборони України». Порядок координації діяльності розвідувальних органів 
України в особливий період визначає Президент України.

Конституція України визначає повноваження Президента України, Верховної Ради, Ради на-
ціональної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів і дію норм законодавства стосовно розвідуваль-
них органів України.

Згідно з Конституцією України виключно законами України визнача-
ються:

 9 права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина;
 9 основи національної безпеки, організації збройних сил україни і забезпечення громадського порядку;
 9 правовий режим державного кордону. 
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Найбільш конкретизовані положення Конституції і українських законів стосують-
ся прав і свобод людини, і в цьому плані — відповідно прав і обов’язків співробітників 
розвідувальних органів.

Співробітники розвідувальних органів України є представниками держави у сфері 
захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз. Тому вони повинні у сво-
їй діяльності, захищаючи державу, виходити з конституційного принципу, що люди-
на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Серед основних принципів діяльності розвідуваль-
них органів України зазначено, що діяльність розвідувальних  органів  України  здійс-
нюється  на основі, зокрема законності, поваги і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина.

Отже, захист держави розвідником не може здійснюватися у спосіб, який би міг 
завдати матеріальної або моральної шкоди людині. Представник державного органу, 
яким є співробітник розвідки, «зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це поло-
ження Конституції конкретизується у Законі України «Про розвідувальні органи Укра-
їни», де зазначено, що «методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні 
завдавати шкоди життю, здоров’ю, честі і гідності людей».

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і напрям діяльності як дер-
жави, так і її представників. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Дуже важливими положеннями Конституції, на які може опиратися оперативний склад роз-
відувальних органів України, особливо у роботі щодо залучення до конфіденційного співробіт-
ництва громадян України, — є положення статті 17 Основного Закону, де зазначено, що захист 
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної 
безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу, а Збройні 
Сили України та інші військові формування (СЗР України належить до інших військових форму-
вань) не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При ухва-

ленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змі-
сту та обсягу існуючих прав і свобод.

У процесі розв’язання розвідувальних завдань оперативний склад розвідувальних 
органів України на підставі чітко прописаних нормами права положень може в окре-
мих випадках обмежувати конституційні права і свободи людини, але це здійснюється 
тільки з метою забезпечення національної безпеки і має винятковий характер.

Це стосується насамперед права на свободу та особисту недоторканність: 
«Ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше  
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановле-
них законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити, 
уповноважені на це законом органи можуть застосувати утримання особи під вар-
тою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтова ність якого протягом сімдесяти 
двох годин має бути перевірена судом». 

У процесі здійснення розвідувальними органами розвідувальної діяльності Консти-
туція гарантує кожній особі недоторканність житла. Не допускається проникнен-
ня до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду. 
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Кожному громадянину гарантується таємниця листування, телефонних роз-
мов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені 
лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясу-
вати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одер-
жати інформацію неможливо.

Ніхто не може завдавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випад-
ків, передбачених Конституцією. Не допускається збирання, зберігання, використан-
ня та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, ви-
значених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини.

З ухваленням законів України «Про розвідувальні органи України» та «Про Службу зовніш-
ньої розвідки України» вперше в нашій країні правове поле охопило всі сфери діяльності розві-
дувальних органів України. Але законодавчий процес на цьому не зупинився. Протягом останніх 
років було ухвалено низку доповнень до Законів України «Про розвідувальні органи України», 
«Про Службу зовнішньої розвідки України» та інших законів, які регламентують розвідувальну 
діяльність у частині, що стосується оперативної роботи підрозділів української розвідки.

Але правове регулювання розвідувальної діяльності здійснюється також указами Президента 
України, зокрема що вводять у дію рішення РНБО України, постановами і розпорядженнями Ка-
бінету Міністрів, нормативними актами центральних органів виконавчої влади та відомств, які за-
ймаються розвідувальною діяльністю чи контролюють її. Більшість таких актів функціональні за 
характером, регламентують особливості взаємодії між органами, що займають ся розвідувальною 
діяльністю, конкретизують і уточнюють форми і методи роботи розвідувальних органів при вико-
нанні ними розвідувальних завдань. Як правило, ці акти мають закритий характер і тому не підля-
гають опублікуванню та відповідно розгляду в цій роботі.

7.3. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РО УКРАЇНИ
Основними способами забезпечення законності в державному управлінні, зокрема — в 

діяльності розвідувальних служб, є контроль та нагляд — схожі види державної діяльно-
сті, хоч між ними є певні суттєві відмінності.

У звичайному розумінні значення слів «нагляд» і «контроль» однакове: це «перевір-
ка, облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось». Але у сфері державно-
го управління ці види державної діяльності дещо відрізняються.

Контроль — це основний спосіб забезпечення законності та дисципліни в державно-
му управлінні. Функція контролю полягає в аналізі та порівнянні фактичного стану в тій 
чи іншій галузі з поставленими вимогами, виявленні відхилень у виконанні поставлених 
завдань і причин цих відхилень, а також оцінці діяльності та доцільності саме такого шля-
ху. Контроль здійснюється у формі перевірок, обстежень, вивчення окремих напрямів ді-
яльності, ревізій та ін.

Під наглядом розуміють безперервне спостереження і перевірку, пов’яза-
ну із забезпеченням неухильного виконання законів. Характерна ознака нагляду в 
тому, що він пов’язаний з юридичною діяльністю. Нагляд — пасивний метод управ-
ління, що полягає у збиранні потрібних знань про діяльність об’єкта управління 
й їх оцінки, це юридичний аналіз стану справ додержання законності й дисципліни  
щодо об’єкта управління, який здійснює суб’єкт управління із застосуван ням відповідних, 
наданих йому законодавством форм, але без безпосереднього втручання в оперативну та 
іншу діяльність підконтрольного об’єкта.

Основне ж, чим відрізняється контроль від нагляду, — це те, що контрольний орган, на 
відміну від наглядаючого, має право втручатися в оперативну діяльність підконтрольно-
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го об’єкта (іноді підміняючи собою керівний орган цього об’єкта) і самостійно притягати 
правопорушників до юридичної відповідальності.

Отже, відмінностями контролю і нагляду є:
Контроль належить до однієї з управлінських функцій, а нагляд здійснюється з метою вико-

нання законів.
Нагляд — це безперервне спостереження і перевірка, контроль — періодично переривається.
Контрольні органи здійснюють ще й оцінку доцільності того чи іншого процесу, а наглядові 

тільки дотримання закону і конституції.
Контроль здійснюють як державні, так і недержавні органи, нагляд — тільки державні.
Контрольні органи мають адміністративні та управлінські повноваження, а наглядові — не ма-

ють таких повноважень.
Контроль, як правило, асоціюється з виконавчою гілкою влади, зокрема, з вищим керівниц-

твом розвідувальних служб. Наприклад, сфера контролю, на відміну від сфери нагляду, може пе-
редбачати видання наказу про зміну пріоритетів діяльності розвідувальної служби, наприклад, в 
бік боротьби з тероризмом.
Законодавство України надає загальне тлумачення поняття «демократичний цивільний 

контроль». Це – комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України пра-
вових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення вер-
ховенства права, законності, підзвітності, прозорості органів сектора безпеки і оборони та 
інших органів, діяльність яких пов’язана з обмеженням у визначених законом випадках 
прав і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності й виконанню покладених на них 
функцій, зміцненню національної безпеки України.

Далі в лекції терміни «контроль» і «нагляд» використовуються на рівних правах, а їх від-
мінності згадуються лише для уточнення змісту чи особливостей саме процесу контролю-
вання діяльності спецслужб.

Основна мета нагляду в розвідувальній сфері полягає в тому, щоб створити умови, за 
яких принципи діяльності і дії розвідувальних служб будуть відпові дати вимогам законно-
сті, доцільності, ефективності та продуктивності. 

Процес, який використовує наглядовий орган для досягнення цієї мети, складається з 
трьох окремих етапів:

1. Орган нагляду збирає інформацію про конкретну розвідувальну службу.
2. за результатами аналізу цієї попередньої інформації наглядовий орган вступає в діалог з розвідувальною 

службою.
3. наглядовий орган готує свої висновки разом з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

Контроль за розвідувальними службами — це загальний термін, який вживається для 
позначення комплексу дій державних органів з метою вивчення і оцінки діяльності розві-
дувальних служб. Цей складний комплекс дій може мати п’ять рівнів:

1. парламентський контроль.
2. контроль виконавчої влади — полягає у відповідальності посадових осіб виконавчої влади та/або співробітників 

міністерств, відповідальних за розвідувальні служби.
3. юридичний нагляд — це право органів юстиції юридично санкціонувати деякі види оперативної діяльності і 

визначати допущені порушення законності.
4. Внутрішній контроль, при якому керівники спецслужб мають відповідні повноваження і відповідальні за дії їх 

підлеглих (включаючи механізми захисту прав офіцерів та інших співробітників усередині служб).
5. зовнішній нагляд, що здійснюється засобами масової інформації та громадянським суспільством, полягає в 

публічному обговоренні діяльності розвідувальних служб і підзвітності їх посадових осіб.

Крім зазначеної класифікації контрольної діяльності, в юридичній теорії і практиці іс-
нують й інші. Найчастіше пропонують такі класифікації:

Залежно від місця суб’єкта (що здійснює контроль) в системі державного управління виділя-
ють такі види контролю:

контроль з боку органів законодавчої влади (парламентський контроль);
контроль з боку президента та його апарату (президентський контроль);
контроль з боку виконавчої гілки влади (урядовий контроль);
контроль з боку органів центральної виконавчої влади;
контроль з боку місцевих органів виконавчої влади;
контроль з боку органів судової влади;
контроль з боку органів місцевого самоврядування;
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контроль з боку громадськості (громадський контроль).
Залежно від належності суб’єкта до державних або громадських структур виділяють:
державний контроль; громадський контроль.
Залежно від адміністративно-правової компетенції суб’єкта виділяють:
відомчий; міжвідомчий; над (або поза) відомчий контроль.
Залежно від управлінської стадії, на якій здійснюється контроль, виділяють:
попередний контроль; поточний контроль; наступний контроль.
Залежно від спрямованості контролю виділяють:
зовнішній контроль; внутрішній контроль.
Залежно від призначення контролю виділяють:
загальний, що охоплює всі сторони діяльності суб’єкта; цільовий — контроль окремого напря-

му роботи.

В Україні створено загальну систему контролю за діяльністю спецслужб. Відпо-
відно до Конституції України, законів України «Про розвідувальні органи Украї-
ни», «Про Службу зовнішньої розвідки України» та інших правових актів, а також 
міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада Украї-
ни, основними її рівнями можна вважати: контроль Президента України, контроль 
Верховної Ради України, контроль з боку Рахункової палати України і прокурор-
ський нагляд.

Сама структура системи цивільного контролю дана у Законі України «Про наці-
ональну безпеку України» 2018 р.: «Система цивільного контролю складається 
з контролю, що здійснює Президент України; контролю, що здійснює Верховна 
Рада України; контролю, що здійснює Рада національної безпеки і оборони Укра-
їни; контролю, що здійснює Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування; судового контролю; громадського  контр-
олю».

У законі розкривається і зміст цивільного контролю: «Предметом цивільного контролю є: до-
тримання вимог Конституції і законів України у діяльності органів сектора безпеки і оборони, 
недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадя-
нина; зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних програм та планів у 
сферах національної безпеки і оборони; стан правопорядку в органах сектора безпеки і оборо-
ни, їх укомплектованість, оснащеність сучасним озброєнням, військовою і спеціальною техні-
кою, забезпеченість необхідними запасами матеріальних засобів та готовність до виконання 
завдань за призначенням у мирний час та в особливий період; ефективність використання ре-
сурсів, зокрема бюджетних коштів, органами сектора безпеки і оборони».

Основні положення демократичного цивільного контролю над спецслужбами 
України детально сформульовані в документі «Біла книга 2007: Служба безпеки та 
розвідувальні органи України».

Контроль з боку президента
Найбільший вплив на спецслужби України має Президент України, який, згід-

но з чинним законодавством здійснює загальне керівництво ними через підпоряд-
ковану йому Раду національної безпеки і оборони України, призначає та звільняє 
з посади керівників розвідувальних органів.

Повноваження Президента України щодо здійснення контролю за діяльністю 
спецслужб України сформульовані у Законі України «Про національну безпеку 
України» 2018 р.: «Відповідно до статей 106 і 107 Конституції України Прези-
дент України здійснює контроль за сектором безпеки і оборони як безпосеред-
ньо, так і через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України та 
створювані ним у разі необхідності консультативні, дорадчі та інші допоміж-
ні органи і служби».

У Концепції розвитку сектора безпеки і оборони зазначено: «Контроль діяльності складових 
сектора безпеки і оборони Президент України здійснюватиме безпосередньо та через Раду на-
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ціональної безпеки і оборони України. Рада національної безпеки і оборони України здійснюва-
тиме координацію і контроль діяльності складових сектора безпеки і оборони».

Парламентський контроль
У загальній структурі контрольної діяльності над спецслужбами важливу роль відіграє 

парламентський контроль. Він повинен забезпечувати такий рівень контролю над функ-
ціонуванням сфери безпеки, який би влаштовував і державу, і самі спецслужби. Роль пар-
ламенту полягає у виконанні 4-х завдань: контроль, незалежна оцінка, гарантія принци-
пу прозорості, забезпечення зв’язку між суспільством і спецслужбами. Для розв’язування 
цих завдань, згідно з Рекомендацією Комісара Ради Європи з прав людини, у парламенті 
держави створюється відповідний орган, повністю незалежний від виконавчої влади і від 
спецслужб, мета якого — нагляд всіх аспектів законодавства, правового положення, керів-
ництва і самої діяльності спецслужб.

Фахівці з питань державного управління, наприклад Ханс Борн і Ієн Лей, вирізня-
ють два підходи щодо визначення ролі і функцій органу парламентського контро-
лю за діяльністю спецслужб: функціональний і інституційний. Функціональний підхід  
полягає у створенні єдиного комітету з контролю над діяльністю основних служб 
безпеки і розвідувальних служб, на відміну від інституційного підходу, що передбачає 
створення кількох комітетів для контролю за діяльністю кожної зі служб. Завдя-
ки використанню функціонального підходу, є можливість здійснення цілісного контролю 
над діяльністю служб безпеки й розвідки, тому що насправді всі вони працюють у тісному 
зв’язку один з одним. У разі застосування інституційного підходу, є ризик припи нення ді-
яльності одного комітету з безпеки й контролю над діяльністю однієї зі служб, якщо необ-
хідно одержання інформації від служби, сфера діяльності якої перебуває поза компетенці-
єю цього комітету.

Отже, можна виділити два способи визначення ролі й функцій парла-
ментського комітету з контролю над спецслужбами в законодавстві краї-
ни. Перший з них полягає в наданні широкого кола повноважень і наступ-
ному виділенні тих конкретних сфер, які контролю піддаватися не повинні  
(як зроблено, наприклад, у Великій Британії й Австралії). Другий припускає створення ба-
гатофункціонального комітету (як у сенатському комітеті з питань діяльності розвідслужб 
Конгресу США). Ще одна істотна деталь, на яку варто звернути увагу, — це наявність у ко-
мітету повноважень розгляду проведених спецслужбами операцій або відсутність такого й 
обмеження його функцій конкретними питаннями програми діяльності спецслужб, а та-
кож їхнього фінансування.

Але недостатньо лише створити такий орган і дати йому відповідні права. Необхідно ви-
конати кілька обов’язкових вимог, а саме: 

 9 забезпечити, щоб нагляд за всіма етапами збору (незалежно від застосовуваних методів чи ресурсів), обробки, 
зберігання, поширення і знищення персональних даних службами безпеки здійснювала тільки одна установа, 
незалежна від цих служб і від виконавчої влади;

 9 забезпечити, щоб нагляд за спецслужбами не обмежувався питанням законності втручання служб безпеки в 
приватне та сімейне життя, але також поширювався і на втручання спецслужб у свободу вираження поглядів, зібрань, 
об’єднань, думки, совісті і релігії; 

 9 законодавчо прописати обов’язок органів нагляду за діяльністю служб безпеки періодично звітувати шляхом 
оприлюднення публічних версій своїх доповідей про виконану роботу і проведених розслідуваннях.

Для того щоб діяльність парламентського комітету вважалася легітимною й заслуговувала на 
довіру, надзвичайно важливим є призначення парламентом членів комітету з-поміж представ-
ників різних політичних партій. І хоч наявність відповідного досвіду роботи є бажаною, неабияку 
роль відіграє також вибір членів комітету із цивільних службовців, що дозволить зберегти чітке 



11

7.3. кОнтрОль і нагляд за діяльністю рО україни

розмежування між членами комітету й працівниками спостережуваних ними служб, і, відповідно, 
підвищити ефективність контролю й довіру до нього з боку громадськості. Особливу увагу розв’я-
занню цієї проблеми варто приділяти тим країнам, де служби безпеки й розвідки були залучені 
до підтримки репресивних режимів. У таких випадках варто уникати участі колишніх співробіт-
ників спецслужб у роботі комітету й, можливо, забороняти її законодавчо, тому що така участь із 
самого початку підриватиме впевненість у законності й прозорості процесу контролю.

Крім того, вкрай необхідно забезпечити, щоб органи нагляду за спецслужбами мали повний 
доступ до інформації, необхідної для реалізації своїх повноважень незалежно від рівня секретно-
сті. Це гарантує ефективність контролю. У парламенту, і особливо у комітету з питань безпеки й 
контролю повинні бути достатні повноваження на одержання інформації і документів від уряду 
і спецслужб. Те, наскільки доступ до різних документів буде обмежений, залежить від ролі, яку 
парламентський комітет має виконувати. Комітету, у функції якого входить оцінювання ефектив-
ності й законності дій, а також дотримання прав людини, знадобиться доступ до більш детальної 
інформації, ніж комітету, функції якого обмежені питаннями стратегії діяльності спецслужб. Без 
сумніву, що парламентський комітет повинен мати необмежений доступ до інформації, необхід-
ної для виконання його обов’язків.

Через те, що інформація може містити таємні відомості про яку-небудь людину або ж про на-
ціональну безпеку, парламентські комітети з питань безпеки й контролю докладають чималих 
зусиль для запобігання її несанкціонованого розголошення. Несанкціоноване розголошення се-
кретної інформації може не тільки нашкодити інтересам національної безпеки, а й негативно по-
значитися на взаєминах між комітетом і контрольованими службами. 
Як висновок, можна привести рекомендації Женевського центру демократичного контр-

олю над збройними силами (DCAF) щодо прав парламентського комітету з контролю над 
спецслужбами:

 9 парламентський комітет повинен мати законне право здійснювати розслідування;
 9 члени комітету повинні мати необмежений доступ до всієї інформації, необхідної для виконання своїх 

контролюючих функцій;
 9 комітет повинен мати право викликати свідків й одержувати показання свідків під присягою;
 9 згідно зі ступенем допуску комітету до таємної інформації, на виконавчу владу покладається правовий обов’язок 

інформування комітету;
 9 комітет повинен приймати всі необхідні заходи для недопущення несанкціонованого розголошення інформації;
 9 спори між парламентським комітетом і службами розвідки й безпеки з приводу доступу до інформації має 

вирішувати парламент.

Парламентський контроль за роботою спецслужб України здійснюється через 
комітети Верховної Ради. Насамперед це профільний Комітет з питань національ-
ної безпеки і оборони. Крім нього, спецслужби опікують: Комітет з питань законо-
давчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітет з питань правової полі-
тики і правосуддя, Комітет з питань протидії корупції, Комітет з питань бюджету.

Крім контролю в комітетах, депутати можуть створювати тимчасові слідчі комі-
сії для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес. Робо-
та таких комісій теж є елементом парламентського контролю. Конкретна діяльність 
спецслужб може бути предметом розслідування цих комісій.

Також парламентський контроль за роботою спецслужб здійснює Уповнова-
жений Верховної Ради з прав людини. Його діяльність безпосередньо стосується 
проблематики обмеження спецслужбами громадян в їх конституційних правах. 
Уповноважений ВР з прав людини має досить широкі повноваження. Він може 
відвідувати безперешкодно і без попереднього повідомлення об’єкти спецслужб, 
в яких перебувають затримані особи, знайомитися з будь-якою документацією 
спецслужб (зокрема і з обмеженим доступом), що стосується захисту прав люди-
ни і опитувати співробітників, проводити перевірки діяльності спецслужб в ча-
стині дотримання прав і свобод людини, бути присутнім на всіх судових засідан-
нях (зокрема і закритих).
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Робота спецслужб здебільшого засекречена. Внутрішні накази, які регламенту-
ють основну діяльність мають грифи «таємно» і «цілком таємно». Це ж стосуєть-
ся і звітних документів. У народних депутатів, згідно зі ст. 27 Закону України «Про 
державну таємницю», повинен бути доступ до відомостей всіх ступенів секретності.

Контроль виконавчої влади
Контроль з боку виконавчої влади має важливе значення у загальній сис-

темі контролю за спецслужбами, адже саме виконавча влада несе всю повноту від-
повідальності за забезпечення прозорості дій спецслужб України і має можливість 
сприяти організації парламентського нагляду за їх діяльністю.

Повноваження виконавчої влади з питань цивільного контролю за діяльністю 
спецслужб так сформульовані у Законі України «Про національну безпеку України» 
2018 р.: «Кабінет Міністрів України відповідно до статей 113, 116, 117 Конститу-
ції і законів України здійснює контроль за дотриманням законодавства та реа-
лізацією державної політики у сферах національної безпеки і оборони.

Центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні утворе-
ні відповідно до законів України військові формування, розвідувальні та право-
охоронні органи: забезпечують цивільний контроль у межах своїх повноважень; 
створюють необхідні умови для здійснення іншими суб’єктами цивільного контр-
олю передбачених законами повноважень».

Інститути громадянського суспільства також виконують важливу функцію 
демократичного контролю. Їх завдання полягає у створенні ефективних механізмів 
контролю, що сприятимуть розвитку демократії в країні. Отримуючи певну інфор-
мацію, громадські та правозахисні організації мають змогу не лише контролюва-
ти діяльність спецслужб, а й допомагати їм, проводячи просвітницьку роботу серед 
населення. Крім того, вони можуть впливати на парламент з приводу прийняття 
необхідних законів, привертати увагу суспільства до порушень у діяльності спец-
служб, підвищувати громадський інтерес до питань безпеки держави та до органів, 
що її забезпечують, брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламент-
ських слуханнях з питань діяльності і розвитку сектора безпеки і оборони, питань 
правового і соціального захисту військовослужбовців та працівників розвідуваль-
них і правоохоронних органів, зокрема звільнених у запас чи відставку, учасників 
бойових дій та членів їх сімей.

Ще одним важливим механізмом демократичного цивільного контролю є влас-
не засоби масової інформації, через які громадські організації, незалежні екс-
перти та звичайні громадяни мають можливість висловлювати своє ставлення до 
різних аспектів діяльності спецслужб, критикувати їх та висвітлювати недоліки.

Загалом сучасна розвідка повинна бути більш відкритою, але настільки, наскіль-
ки це дозволяє специфіка її діяльності. При цьому з враховуванням рівня загальної 
відкритості суспільства країни в цілому. Суспільство, також має опановувати осно-
ви розвідувальної діяльності.

Інша сторона взаємодії розвідки і суспільства — це сфери освіти і науки. Слід підкреслити, що 
в багатьох країнах такий взаємозв’язок налагоджений дуже тісно. За даними дослідників і вче-
них, інтерес до наукового вивчення розвідки привів до формування нових відповідних навчаль-
них курсів і дисциплін. ЦРУ ще в 1985 р. направило до університетів досвідчених співробітників 
з метою розвивати інтерес до вивчення розвідки. З 1993 р. Центр досліджень розвідки ЦРУ сис-
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тематично проводить симпозіуми, на яких вчені та викладачі зустрічаються з розвідниками, об-
говорюють проблеми, що становлять взаємний інтерес. У 2005 р. розвідувальне співтовариство 
США заснувало програму «Центр наукової майстерності» (Center of Academic Excellence), метою 
якої була взаємодія з університетами для підготовки кадрів розвідувальних служб. Такі ж центри 
створило згодом і Міністерство внутрішньої безпеки, виділивши на це чималі кошти. 

І якщо у середині 1980-х рр. в США читалися 54 курси з питань розвідки, то на початку 2000-х 
рр. — вже близько 300 спеціалізованих курсів з тематики розвідувальної діяльності. 

Такі ж курси поширилися у Великобританії (британських університетах, зокрема в Кембриджі), 
низці інших європейських країн, Канаді, Ізраїлі. В Іспанії в 2006 р. в рамках Університету Карло-
са III в Мадриді створено Інститут Хуана Валакеса Веласко вивчення розвідки щодо питань без-
пеки та оборони (Instituto Juan Valaquez de Velasco de Investigacion en Inteligencia para Securidad y 
la Defensa). При цьому виходили з того, що однією з цілей Національного центру розвідки Іспа-
нії є «створення в Іспанії розвідувальної культури як основи ефективного функціонування іспан-
ського розвідувального співтовариства».

Подібні процеси тривають і в інших країнах Європи і світу. Але в Україні, на жаль, вони поки 
що не знайшли своєї реалізації. Але ж для ефективного контролю за розвідувальними органами і 
розвідувальною діяльністю наше суспільство повинно розуміти основи цієї діяльності, навчитися 
спілкуватися з розвідниками, так би мовити, однією мовою. Нинішні молоді студенти-політологи, 
правники, досвідчені державні службовці, які отримують другу вищу освіту, безумовно, повинні 
розуміти такий специфічний інструмент діяльності держави, яким є розвідувальна діяльність. І в 
цьому контексті слід поставити за приклад Національний університет «Києво-Могилянська ака-
демія», який за рішенням свого керівництва, додав до навчального процесу новий курс — «Істо-
ричні, правові та політичні аспекти діяльності зовнішньої розвідки» — єдиний поки що подібний 
курс для студентів вишів на теренах України.

На сьогодні система демократичного цивільного контролю за діяльністю спец-
служб України перебуває лише на стадії формування, а теперішня система контро-
лю може вважатися цивільною, але не є реально демократичною. Першопричиною 
такого стану справ є недоліки в політичній системі та нерозвиненість інституцій 
громадянського суспільства, що так само зумовило тенденції недотримання сило-
вими структурами держави принципів верховенства права і законності.

Відсутність сталих засад демократичного цивільного контролю створює переду-
мови для їх політизації, масових порушень прав і свобод громадян, корупції, що 
перешкоджають розвитку демократії в Україні та наближенню її до європейських 
стандартів.
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ЛЕКЦІЯ 7. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РО УКРАЇНИ

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
1. Правове регулювання у сфері розвідувальної діяльрості: основні поняття, струк-

тура, рівні.
2. Система нормативних правових джерел, що становлять правову основу розвіду-

вальної діяльності.
3. Національні правові джерела розвідувальної діяльності.
4. Міжнародні правові джерела розвідувальної діяльності.
5. Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1713 (2005).
6. Правова основа організації та діяльності ро України.
7. Гарантування прав і свобод людини стосовно розвідувальної діяльності
8. Контроль і нагляд за діяльністю розвідувальних органів.
9. Президентский контроль в Україні
10.  Парламентський контроль в Україні
11. Контроль з боку виконавчої влади.
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