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АНОТАЦІЯ 

 

Доронін І. М. Національна безпека України в інформаційну епоху: 

теоретико-правове дослідження. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень» (081 – Право). – Науково-дослідний інститут інформатики 

і права НАПрН України. – Київ, 2020. 

У дисертації розглянуто актуальну наукову проблему вироблення 

концептуального підходу до правового регулювання суспільних відносин у 

сфері національної безпеки в інформаційну епоху.  

Проаналізовано наукові погляди щодо феномену «національної 

безпеки» у суспільному житті, особливостей правового регулювання 

відповідних соціальних відносин. Проведено аналіз концепцій національної 

безпеки у контексті функцій держави. З’ясовано, що концептуальне значення 

міждисциплінарного поняття «національна безпека» полягає в його 

універсальному неідеологічному характері, що притаманне суспільству, 

об’єднаному у межах певної держави. Саме собою значення безпеки полягає 

у здійсненні впливу на напрями державної політики та систему відповідних 

державних органів. Загалом розуміння національної безпеки є характерним 

для демократичного суспільства та демократичних держав. У зв’язку з чим 

національну безпеку потрібно трактувати як захищеність (стан та процес 

підтримання стану) інтересів суспільства, що складає населення держави. 

Запропоновано визначати забезпечення національної безпеки 

основною функцією держави. Для демократичної правової держави ХХІ 

століття функціями є ті напрями її діяльності, що відображають головне 

призначення держави. У роботі обґрунтовано теоретичне розуміння змісту 

функцій держави в аспекті забезпечення безпеки у певній сфері суспільної 

діяльності, розроблено класифікацію функцій держави за критерієм їхнього 
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змісту, що полягає у забезпеченні конкретного виду безпеки у певній сфері 

діяльності.  

Встановлено, що мета держави полягає у забезпеченні безпеки для 

кожного індивідуума та суспільства і є умовою її існування. Тому саме 

забезпечення національної безпеки й повинно розглядатись як основна 

функція сучасної держави. Будучи основною функцією, забезпечення 

національної безпеки створює передумову для існування інших функцій, 

сутність яких також полягає у забезпеченні безпеки у відповідних сферах, 

критично важливих для діяльності суспільства. 

Визначено такі взаємопов’язані функції держави у сфері національної 

безпеки: 

– функція забезпечення державної безпеки, що має спрямовуватися на 

захист конституційного ладу, державного суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності державних кордонів і повинна об’єднувати 

державну політику, орієнтовану на реалізацією такої мети;  

– функція забезпечення воєнної безпеки (оборони держави), що тісно 

пов’язана із попередньою, спрямована на протидію збройній агресії проти 

держави та досягнення мети забезпечення безпеки всього суспільства за 

допомогою засобів збройного протистояння;  

– функція забезпечення економічної безпеки зумовлює обсяги 

державного втручання в економіку і спрямована на захист економічної та 

фінансової систем держави;  

– функція забезпечення громадської безпеки полягає у забезпеченні 

безпеки всього суспільства від порушення права, зокрема, й від діянь, що 

мають суспільну небезпеку; 

– функція забезпечення екологічної безпеки зумовлена складним 

характером впливу на навколишнє середовище антропогенних та інших 

(стихійних) чинників і полягає у забезпеченні безпеки суспільства у 

навколишньому середовищі;  
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– функція забезпечення інформаційної безпеки є досить складним 

багатостороннім явищем, і у своїй основі повинна забезпечувати безпеку 

суспільства на певному етапі розвитку (власне інформаційного суспільства). 

Кожна із визначених вище функцій може мати відповідні складники – 

підфункції, сутність та обсяг яких залежить від розвитку суспільства та 

особливостей політичного характеру.  

У дослідженні проведено узагальнення вітчизняного законодавства у 

сфері національної безпеки. Запропоновано періодизацію становлення і 

розвитку законодавства у зазначеній сфері:  

– перший період (липень 1990 р. – серпень 1991 р.) пов’язаний із 

формуванням передумов до створення системи забезпечення національної 

безпеки, зокрема, запровадження пріоритетності українського законодавства 

над законодавством СРСР після прийняття Декларації про державний 

суверенітет України (16 липня 1990 р.) до схвалення Верховною Радою 

України Акту проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.); 

– другий період (серпень 1991 р. – січень 1997 р.) характеризується 

формуванням правової основи для системи національної безпеки й оборони 

незалежної держави, що включало ухвалення Конституції України, яка 

регламентувала загальну систему забезпечення національної безпеки й 

оборони, а також засадничі спеціальні законодавчі акти, які регламентували 

організаційні та правові аспекти створення системи забезпечення 

національної безпеки, а також відповідного законодавства, яке визначало 

повноваження державних органів у певній сфері, а також нормативно-правові 

акти, які встановлювали й закріплювали державний суверенітет України, 

вирішували питання підпорядкування військових формувань та 

правоохоронних органів колишнього СРСР;  

– третій період (січень 1997 р. – червень 2003 р.) містить розробку та 

впровадження першої моделі забезпечення національної безпеки, був 

започаткований ухваленням Концепції (основ державної політики) 

національної безпеки України від 16.01.1997 р. та може бути 
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охарактеризований як період регламентації та унормування основних засад 

діяльності державних органів із забезпечення національної безпеки до 

прийняття спеціального законодавчого акту у цій сфері;  

– четвертий період (червень 2003 р. – березень 2014 р.) 

характеризується ухваленням спеціального законодавства у сфері 

національної безпеки та впровадженням системи демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією держави; 

– п’ятий період (березень 2014 р. – червень 2018 р.) пов’язаний із 

законодавчим забезпеченням заходів протидії агресії проти нашої держави, 

що зумовило ухвалення надзвичайного законодавства у сфері національної 

безпеки та оборони; 

– шостий період (червень 2018 р. – донині) характеризується зміною 

моделі системи забезпечення національної безпеки України та розробкою 

відповідного законодавства. 

Виявлено загальні риси розвитку законодавства у сфері національної 

безпеки в умовах фактору надзвичайності. Основною відмінністю 

законодавства, що регламентує надзвичайний стан та подібні 

адміністративно-правові режими, є його ухвалення в ситуації постійної 

надзвичайності. Ця надзвичайність, будучи управлінською парадигмою, 

означає, що ухвалені у надзвичайному стані з певних причин у межах 

відповіді на загрози у сфері національної безпеки законодавчі акти діють не 

тимчасово, а стають частиною системи законодавства, претендуючи на 

універсальність. Особливістю такого законодавства є тенденція до 

екстраординарності юридичного процесу, процедури, компетенції 

державних органів при вирішенні судових спорів. Окрім цього, 

надзвичайність створює передумови до порушення та невиправданого 

обмеження прав і свобод людини та ускладнює пошук балансу між такими 

правами та інтересами суспільства. 

Введено до наукового обігу та запропоновано визначення поняття 

«особа, яка створює загрозу національній безпеці», конкретизовано напрям 
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діяльності держави у сфері національної безпеки щодо застосування санкцій, 

не пов’язаних із учиненням конкретних правопорушень та запропоновано 

шляхи вдосконалення законодавства.  

Термінологічне виокремлення інформаційної епохи можливо 

здійснити як визначення періоду розвитку суспільства, що передбачає на 

різних етапах: широке залучення в усі сфери життя персональних засобів 

обробки інформації (комп’ютерна епоха), мереж, що постійно об’єднують 

персональні засоби обробки інформації зі створенням відповідних умов для 

спілкування людей (мережева епоха) та повну відмову від неелектронних 

носіїв інформації (цифрова епоха).  

Вплив суспільних трансформацій інформаційної епохи зумовив зміну 

загроз суспільству, що значно змінює підходи у визначенні загроз та напрямів 

протидії. Особливо це стосується загроз у воєнній сфері (агресія, збройне 

протистояння, нові форми ведення воєнних дій), інформаційній сфері 

(виникнення суспільних явищ глобального негативного ефекту), громадській 

безпеці та правопорядку (феномен кіберзлочинності, трансформація 

організованої злочинності, розробка й розвиток паралельних прихованих 

мереж трансферу інформації та капіталів, розвиток тероризму та політичного 

екстремізму). Крім цього, виникають нові суб’єкти, здатні генерувати 

загрози, що не пов’язані із діяльністю держави або традиційних недержавних 

утворень. 

З’ясовано, що розвиток сучасного суспільства внаслідок його вступу до 

інформаційної епохи, зумовлює низку фундаментальних викликів для права, 

як регулятора суспільних відносин. Основний спектр проблем пов’язаний із 

технологічними аспектами інформаційної епохи й зумовлений такими 

чинниками: здійснення регулювання технічними засобами (зокрема, 

забезпечення технологічного примусу замість державного); трансформації 

правосуб’єктності; виникнення нових реалій, що впливають на суспільні 

відносини, а в майбутньому – і на право. 
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SUMMARY 

 

Doronin I. M. National Security of Ukraine in the Information Age: 

theoretical and legal research. – Qualification research work with the 

manuscript.  

The thesis for the degree of doctor of law in specialty 12.00.01 – «Theory 

and history of state and law; history of political and legal doctrines» (081 – Law). 

– Scientific Research Institute of Informatics and Law of the National Academy of 

Law Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

The research work considers the actual problem of development of 

conceptual approach to legislation of social relations in the Information Age.  

Legal and research doctrines regarding the phenomenon of «National 

Security» at social life and features of legal regulation of specific social relations 

are analyzed. The author examines concepts of national security in a context of 

state functions and further found that term «National Security» is universal and 

non-ideological. This term as a concept is inherent in societies within the state. 

Special value of security is to implement the influence on directions of state policy, 

public administration and system of authorities. Generally, perception of concept 

of National Security is characteristic of democratic societies and democratic states. 

In the right of foregoing «National Security» is a process and state of ensuring the 

interests of society as the population of the state. It was suggested in the paper that 

ensuring national security is a main state function. State functions of modern 

democratic and rule-of-law State in the 21st century are activities that reflect the 

main purpose of the State. In the thesis theoretical content of state functions was 

considered at aspect of securing in the specific areas. The author proposed 
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classification of state functions from the criterion of specific content as a securing 

in an area of social activity.  

Found that the purpose of State is an ensuring security for the individual and 

society and this is a condition for the existence of State. Accordingly ensuring 

«National Security» is the main function of modern State. As a main function 

ensuring National Security creates a precondition of other functions. A substance 

of other functions consists in ensuring of security in the specific critical areas for 

social activity.  

There are such interrelated functions in the sphere of national security: 

– State security function with purpose of protection of the constitutional 

order, state sovereignty, territorial integrity, inviolability of state borders and unite 

state policy with the realization of this purpose;  

– Military security function (state defense) in conjunction with the previous 

function as counteraction to external armed aggression against State and ensuring 

security for all society with the means of armed resistance;  

– Economic security function determines level of government interventions 

in the economy and aims to protect economic and finance systems of State; 

– Public security function is an ensuring security for all society from 

violation of laws including public dangerous acts;  

– Ecological security function determines defense from anthropogenic and 

other natural factors to environment and ensuring security for all security in the 

environment;  

– Information security function is a complex and versatile phenomenon with 

main purpose as ensuring security for information society at the present state of 

development.   

Each of the above function can have components – sub functions with 

composition depending on the development of society and political specificities. 

The author summarized Ukrainian legislation in the sphere of national 

security and proposed periodization of development of legislation.   
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First period (July 1990 – August 1991) is a formation of prerequisites for the 

creation of National Security system of administration as a priority Ukrainian 

legislation concerning to Soviet Union legislation. Chronological frames including 

period from adopting of Declaration of State Sovereignty of Ukraine (16 July 1990) 

to adopting of Act of Declaration of Independence of Ukraine (24 August 1991). 

Second period (August 1991 – January 1997) is a period of formation of 

legal basis for National Security and defense system of new independent State, 

including adopting Constitution of Ukraine with legal regulation of security and 

defense and fundamental legislative acts (bills) for National Security and defense, 

as well as specific legal regulations for powers of state authorities. This legislation 

includes special legislation acts for establishment and strengthening of state 

sovereignty and reassignment of Soviet military units and law enforcement 

agencies to Ukraine.   

Third period (January 1997 – June 2003) is a period of formation and 

introduction of first model of National Security system from Concept (Public 

Policy Framework) of National Security of Ukraine and can be characterized as 

period of regulation of state authorities before adoption of special legislative act. 

Fourth period (June 2003 – March 2014) is a period of adoption of specific 

legislative acts in the sphere of national security and formation of democratic 

civilian control of the military.  

Fifth period (March 2014 – June 2018) is a period of legal support of 

countering aggression against our State with adopting extraordinary legislation in 

the sphere of national security. 

Sixth period (June 2018 – until now) is characterized by a change in model 

of National Security system and adopting of necessary legislation.  

In this work common features of legislation in the sphere of national security 

are determined in condition of exception. This legislation differs from legislation 

of emergency state and similar administrative and legal regimes because of 

adoption in a situation of constant exception. This exception as an administrative 

paradigm means that legislation of emergency situation is not temporary or 
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exceptional. Legislation as a response to threats in the sphere of national security 

becomes part of a permanent system of legislation with a claim to versatility. 

Features of this legislation are tendency to extra ordination of juridical procedure, 

powers of state authorities in resolving legal disputes. Moreover, state of exception 

creates conditions for violation and unjustified limitations of human rights and 

freedoms and makes it difficult to find a balance between human rights and social 

interests.  

As a result of the author’s research, the term «person as a national security 

threat» introduced into domestic scientific circulation. State policy of sanctions in 

area of national security is concretized. Directions for improving legislation in the 

areas of sanctions that are not related to commission of specific offences were 

proposed. Terminological definition of Information Age can be stated as period of 

human development with specific stages: widespread involvement to all spheres of 

public life personal computers (Computer Age), computer networks with creating 

conditions for social communications and social networks (Network Age) and total 

refuse to use non electronic Medias (Digital Age). 

Social transformations in the Information Age lead to changes in the nature 

of threats with changes approaches to identifying and countering these threats. This 

applies specially to threats in the military sphere (aggression, armed conflict, new 

forms of warfare), information sphere (formation of social phenomena with a 

global negative effect), public security and nomocracy (cybercrime, 

transformations of organized crime, formation and development of parallel hidden 

networks of transfer of information and capital, evolution of terrorism and political 

extremism). In addition, new subjects arise that are able to generate threats that are 

not related to government activities or traditional non-state actors. 

Development of modern society in the Information Age leads to the creation 

of new challenges for law as a regulator of public relations. Main set of problems 

caused by technologies of the Information Age. These are the following 

technological factors: technological coercion instead of state coercion, 
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transformation of legal personality, the emergence of new realities and entities that 

affect to social relations and to legal regulation in the future.   

Key words: national security, state security, securing, national security 

threats, state functions, State, defense, Information Age, national security law, 

national security administration. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. З часу проголошення незалежності 

України питання забезпечення її безпеки завжди відігравало важливу роль у 

діяльності всіх органів держави. Спрямованість на захист й охорону 

української державності було визначено ще Декларацією про державний 

суверенітет від 16 липня 1990 року. Згодом зазначені положення було 

розвинуто в Конституції України. Зокрема, це стосується віднесення захисту 

суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 

та інформаційної безпеки до найважливіших функцій держави. Концепція 

національної безпеки, що спочатку розглядалась як політична доктрина в 

Україні, надалі була реалізована внаслідок визначення відповідної сфери 

державної діяльності. Подальший розвиток спеціального законодавства у цій 

сфері відбувався переважно шляхом правової та організаційної регламентації 

діяльності відповідних органів держави. Систему забезпечення національної 

безпеки було сформовано з прийняттям Закону України «Про основи 

національної безпеки України» від 19 червня 2003 року.  

Згодом в Україні відбувалася доволі часта зміна зовнішньополітичних 

орієнтирів у контексті інтеграції у європейські та євроатлантичні структури. 

Загалом це негативно впливало на організацію системи забезпечення 

національної безпеки України та її здатність ефективно протидіяти загрозам. 

Агресія проти нашої держави і прояви сепаратизму в окремих її регіонах 

зумовили перевірку системи національної безпеки на міцність. Така ситуація 

обумовила, з одного боку, необхідність вжиття рішучих заходів щодо відсічі 

агресії, з іншого – продемонструвала неготовність вітчизняної правової 

системи до дії в екстремальних умовах. Численні недоліки законодавства 

зумовили екстраординарний характер реагування, що призвело до виникнення 

ускладнених законодавчих конструкцій, частина з яких, з огляду на низку 

причин, відразу виявила власну нежиттєздатність, інші натомість значно 

ускладнили стан правового регулювання суспільних відносин.  
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Проголошення й конституційне закріплення у 2019 році стратегічного 

курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію зумовили 

необхідність адаптації вітчизняного законодавства до правових систем і 

стандартів у сфері безпеки та оборони країн-членів ЄС і НАТО. 

Розвиток національного законодавства у цій сфері відбувається в умовах 

становлення й розвитку інформаційного суспільства, цифрової трансформації, 

поширення інформаційних технологій, продуктів і послуг, формування 

глобального й національного інформаційного простору, нових викликів і 

загроз національній безпеці в інформаційній сфері та інших процесів, які низка 

експертів і вчених охоплюють терміном «інформаційна епоха». 

Виокремлення інформаційної епохи запропоновано представниками 

суспільних наук в умовах кризи підходів до періодизації історичного процесу 

та зміни суспільно-економічних формацій для характеристики певного етапу 

розвитку людства. Зазначений етап, що зумовлений розповсюдженням та 

використанням інформаційних технологій, здатних впливати на характер та 

сутність суспільних відносин, трансформує їх. А це, натомість, суттєво 

позначається на системі забезпечення національної безпеки, зумовлює 

перегляд викликів і загроз та основ державної політики у цій сфері, завдань, 

функцій та повноважень сил безпеки й оборони України. 

Загалом категорія «національна безпека» сприймалася як феномен, який 

досліджують різні галузі науки – філософія, соціологія, політологія, право та 

інші.  

Прикладний аспект державного управління у цій сфері є предметом 

відповідних напрацювань вчених з державного управління, а проблем 

військового управління – з військових наук. До цієї проблематики у своїх 

працях зверталася низка вітчизняних та іноземних науковців, зокрема, 

В.А. Ананьїн [13], Л.М. Артюшин [22], А.Л. Баланда [27], О.Ф. Бєлов [132, 

133, 382], В.І. Білошицький [62], Р. Броуз [797], О.С. Власюк [103], 

А.В. Возженніков [105, 106, 398], С.О. Воронцов [110], В.П. Горбулін [54, 

131-135], І.В. Гурлєв [152], М.Ю. Дундуков [206], Д.В. Євенко [211], 
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А.Б. Качинський [134, 135, 243, 244], Г.Ф. Костенко [299], В.В. Крутов [314], 

В.М. Кудрявцев [318], Д.В. Кузнєцов [319], М. Леффлер [867], Е.М. Лисицин 

[132], О.В. Литвиненко [133], Дж. Малфорд [880], В.Л. Манілов [353], 

Є.М. Мануйлов [355], В.М. Мірошниченко [369], О.Ю. Панфілов [355], 

В.Г. Пилипчук [314, 428-436], Д.В. Пожарський [444], М. Сейджман [634], 

В.С. Сідак [645], Г.П. Ситник [641-644], Є.Д. Скулиш [652-654], О.І. Смирнов 

[660], А. Уілз [101, 708], Ф. Флурі [721], В.М. Фурашев [726-728], 

Ф. Хоффман [841], Ф. Шрєєр [766], О.Н. Ярмиш [776, 777], В.А. Ященко [780] 

та ін.  

Філософське і загальнотеоретичне підґрунтя наукових досліджень з 

питань національної безпеки складають праці Дж. Агамбена [4, 5], 

Дж. Арквілли [786; 787; 903], У. Бека [44], М.П. Ващекина [89], 

О.Ш. Вікторова [93], Е. Гідденса [118], В.М. Глушкова [124], Т. Гоббса [126], 

Л.Ю. Грініна [146, 147], Д. Гьофе [153], О.Г. Данильяна [156, 158], 

О.П. Дзьобаня [158, 170-175, 436], Д.В. Дубова [205], І.М. Дьяконова [207], 

Ш. Едвардса [222], Г. Єллінека [209], М. Заніні [222], Ш. Зубофф [937-945], 

В.В. Іванова [233], Р. фон Ієринга [723], Л.І. Каска [246, 247], М. Кастельса 

[803, 804], Р. Коллінза [257], В.В. Копєйчикова [290, 291], М. ван Кревельда 

[930], Т. Кузьо [862], Ф. Лапорти [329], К. Леві-Строса [330], О.Е. Лейста 

[331], Д.В. Лук’янова [425], Н. Лумана [343], М. Маклюєна [347], 

В.А. Мандрагелі [352], М.М. Марченка [360], Ш. Монтескьє [374], 

А. Наполітано [883], Л.Р. Наливайко [376], Н.Р. Нижник [387-389], 

Ю.М. Оборотова [396], О.В. Петришина [421-425], Р. Ронфельдта [786, 787, 

903], Е. Сміта [661], Е.В. Талапіної [682], А.Д. Урсула [711-713], Ф. Фукуями 

[725], С. Хантінгтона [845], М. Хогана [842], Ю.С. Шемшученка [757, 758], 

К. Шмітта [763, 764] та інших вчених.  

У правовій науці питання забезпечення національної безпеки доцільно 

передусім розглядати в контексті теорії функцій держави. Зокрема, в умовах 

розбудови інформаційного суспільства сама держава як соціальний інститут, 

зазнає кардинальних змін. Загалом суспільні трансформації кінця ХХ – 
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початку ХХІ століть зумовили виникнення плюралізму концепцій щодо 

розуміння поняття держави, її механізму та функцій. У контексті зазначеного, 

проблему забезпечення національної безпеки доречно розглядати крізь призму 

відповідної функції держави, що відображає сутність та передумову існування 

самої держави. Крім цього, проблематика національної безпеки розглядається 

і з позицій спеціального законодавства, що регулює окремі напрями державної 

політики.  

Зазначені аспекти ґрунтовно досліджувалися М.І. Абдуллаєвим [2], 

В.Б. Авер’яновим [3], О.Г. Александровим [8], В.О. Антоновим [20], 

І.В. Арістовою [21], Ю.В. Байдіним [63], М.І. Байтіним [25, 26], 

Р.Ф. Баранецьким [33], О.А. Барановим [34-37], В.В. Бєлєвцевою [174], 

Ю.М. Бєляєвою [46], К.І. Бєляковим [48-49], Ю.П. Битяком [63], 

П.П. Богуцьким [68],  І.І. Бодровою [69], О.О. Бригінцем [77], В.М. Брижком 

[78], М.П. Вітруком [100], О.О. Вовком [104], Ф.С. Галенпольським [112, 

113], О.П. Глєбовим [121], І.М. Глєбовим [122], С.Г. Гордієнком [136], 

О.О. Джураєвою [165-167], М.В. Дзевелюк [168-169], О.Д. Довганєм [179], 

В.Я. Настюком [378-380], Т.М. Єфремовою [210], Л.І. Загайновим [218], 

О.В. Зайчуком [220], О.О. Золотар [229-230], Р.А. Калюжним [237], 

В.С. Картавцевим [240], Н.В. Коваль [253-255], О.В. Копаном [288-289], 

І.Ф. Коржем [292-293], І.М. Коропатніком [298], О.Д. Крупчаном [313], 

С.О. Кузніченком [320], О.В. Лемаком [332], В.А. Ліпканом [335-337], 

О.М. Лощихіним [340], Г.В. Новицьким [391], В.С. Овчинським [399], 

І.М. Петрівим [426, 427], І.М. Піскотіним [439, 440], Г.О. Пономаренко [467], 

Л.В. Радовецькою [607, 608], С.Г. Серьогіною [50], О.О. Тихомировим [697], 

Т.Ю. Ткачуком [700], С.М. Тумановим [704], О.В. Українчуком [709], 

В.Л. Федоренком [715, 716], М.Г. Хаустовою [731], О.В. Чуваковим [746], 

С.В. Чумаченком [749], Т.М. Шмідт [762] та багатьма іншими.  

Однак, незважаючи на теоретичну і практичну значущість наукового 

доробку цих та багатьох інших учених, комплексної наукової розробки 
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теоретико-правових основ національної безпеки України в інформаційну 

епоху здійснено не було. 

Зміна характеру суспільних відносин в інформаційну епоху зумовлює 

зміни у сутності відповідних регуляторів цих відносин, зокрема, права. Цей 

чинник, впливаючи на характер загроз у сфері національної безпеки, також 

зумовлює потребу у належній організації протидії таким загрозам на рівні 

держави. 

Цим і обумовлена необхідність розв’язання науково-теоретичної 

проблеми вироблення концептуального підходу до правового регулювання 

суспільних відносин у сфері національної безпеки в інформаційну епоху, що 

актуалізує подальше опрацювання теоретичних основ національної безпеки та 

її правового забезпечення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно зі Стратегією розвитку правової науки на 2016–

2020 рр., затвердженою постановою Загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 3 березня 2016 р.; у рамках планових науково-

дослідних робіт Науково-дослідного інституту інформатики і права 

Національної академії правових наук України за темами «Теоретичні та 

інформаційно-правові засади забезпечення національної безпеки в умовах 

євроінтеграції України» (номер державної реєстрації: 0117U007744), 

«Теоретичні та організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки в 

Україні» (номер державної реєстрації: 0116U007745). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у формуванні теоретико-правових основ національної безпеки 

України, визначенні закономірностей її розвитку в інформаційну епоху та 

підготовці пропозицій щодо шляхів вирішення актуальних проблем і розвитку 

національного законодавства у цій сфері.  

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання:  

 вивчити загальні підходи до розуміння національної безпеки, 

виокремити особливості розгляду цієї проблематики у гуманітарних науках; 
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 з’ясувати передумови виникнення та концептуалізації національної 

безпеки в умовах здобуття Україною незалежності; 

 проаналізувати та уточнити розуміння сфери національної безпеки та 

її забезпечення як функції держави, роль та місце серед інших функцій; 

 визначити співвідношення національної безпеки з іншими напрямами 

безпеки в контексті функцій держави; 

 ґрунтуючись на концепції виокремлення поняття «інформаційна 

епоха», що вживається в сучасних соціальних науках для характеристики 

певного етапу розвитку людства, дослідити трансформацію загроз і напрямів 

державної політики у сфері національної безпеки на цьому етапі; 

 здійснити хронологічний огляд вітчизняного законодавства у сфері 

національної безпеки; 

 висвітлити погляди та пропозиції стосовно забезпечення національної 

безпеки як діяльності держави та її органів; 

 проаналізувати правовий статус та особливості здійснення 

повноважень державних органів у сфері національної безпеки; 

 визначити можливі правові проблеми використання інформації при 

здійсненні цивільного контролю у сфері національної безпеки та оборони, 

зокрема щодо комунікацій та звітування перед суспільством; 

 виокремити особливості змісту відносин у сфері національної 

безпеки, що підлягають правовому регулюванню в контексті виокремлення 

права національної безпеки та формування його системи; 

 з’ясувати вплив чинника надзвичайності на стан правового 

регулювання у сфері національної безпеки; 

 дослідити зміни у сутності правового регулювання, що зумовлені 

особливостями впливу явищ, притаманних інформаційній епосі; 

 запропонувати напрями вдосконалення правового регулювання 

відносин у сфері національної безпеки в сучасних умовах з урахуванням 

наявних суспільних трансформацій. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері національної 

безпеки. 

Предмет дослідження – теоретико-правові основи національної безпеки 

України в інформаційну епоху. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що концепт 

«національна безпека» в юридичній науці та правовій реальності, становлення 

й розвиток якого обумовлені нагальними суспільно-політичними проблемами 

кінця ХХ – початку ХХ століть з їхньою актуалізацією в умовах інформаційної 

епохи, суттєво впливає на розвиток права, передусім у контексті реалізації 

відповідних функцій держави, що мають зумовлюватися потребами 

забезпечення безпеки.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження 

слугували філософські (діалектичний, метафізичний), загальнотеоретичні 

(гносеологічний, структурно-функційний), спеціальні (порівняльно-правовий, 

формально-логічний) та міжгалузеві методи наукового пізнання (історичний, 

аналітичний), ґрунтуючись на системному підході. За допомогою 

філософських методів з’ясовано сутність концепту «національна безпека», 

передумови до формування відповідного поняття, вплив зазначеного концепту 

на право, законодавство й державне управління, визначено взаємозв’язки 

функцій держави та значення сутності безпеки в розумінні функцій 

(підрозділи 1.1, 1.3), досліджено еволюцію підходів до розуміння національної 

безпеки у суспільних відносинах, державній політиці та суспільних науках 

(підрозділ 1.1). За допомогою гносеологічного методу дослідження з’ясовано 

сутність понять «національна безпека», «забезпечення національної безпеки» 

та інших, що характеризують напрями безпеки (економічна, інформаційна, 

державна тощо) у співвідношенні з функціями держави (підрозділи 1.2, 4.3). 

Структурно-функційний метод застосовано при дослідженні сутності 

держави та державної політики із забезпечення національної безпеки 

(підрозділ 1.3). Історичний метод дав змогу визначити етапи формування та 

розвитку вітчизняного законодавства у сфері національної безпеки й оборони, 
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становлення, розвитку та реформування окремих державних органів, що 

беруть участь у реалізації державної політики у цій сфері (підрозділи 1.1, 1.4, 

2.1). Використання порівняльно-правового методу зумовлювало дослідження 

законодавства інших держав у сфері національної безпеки, а також 

концептуалізацію особливого права, що формуватиметься в інформаційну 

епоху (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1). Формально-логічний метод було застосовано 

для з’ясування сутності понять, формулювання дефініцій та здійснення 

класифікації функцій держави (підрозділ 1.3). Аналітичний метод у поєднанні 

з моделюванням та системним підходом використано при розгляді моделей 

державного управління у сфері національної безпеки та демократичного 

цивільного контролю над військовою організацією держави (підрозділи 3.2–

3.4). Комплексне застосування наведених вище методів спрямовувалося 

системним підходом, що надало можливість дослідити проблему в єдності її 

змісту та форми. 

Нормативно-правовою основою дослідження слугували національне 

законодавство України й зарубіжних країн (країн-членів ЄС і НАТО), а також 

міжнародно-правові акти. В історичному аспекті було використано 

нормативно-правові акти державних утворень, що існували на теренах 

України (Російської імперії, СРСР та УРСР).  

Науково-теоретичну основу дисертації становили теоретичні 

дослідження й розробки вітчизняних та зарубіжних учених із проблем теорії 

та історії держави і права, теорії національної безпеки та її забезпечення, 

конституційного, адміністративного, інформаційного, міжнародного права, а 

також роботи з філософії, історії, соціології, психології, футурології, 

інформаційних технологій.  

Емпіричну основу дослідження склали матеріали нормотворчої 

діяльності органів державної влади, довідкові видання, статистичні матеріали, 

судова практика вітчизняних судів і Європейського суду з прав людини, а 

також її узагальнення, аналітичні та оглядові матеріали. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першою в Україні науковою працею, в якій у межах теорії 

держави і права, запропоновано вирішення наукової проблеми, з’ясування 

феномену національної безпеки та його впливу на державу, визначення і 

реалізацію її функцій, а також на розвиток права як регулятора суспільних 

відносин в інформаційну епоху, що сприятиме належній правовій 

регламентації у сфері національної безпеки України, зокрема: 

вперше:  

 сформульовано та обґрунтовано теоретичне розуміння змісту функцій 

держави в аспекті забезпечення безпеки у певній сфері суспільної діяльності;  

 розроблено класифікацію функцій держави за критерієм їхнього 

змісту, що полягає у забезпеченні конкретного виду безпеки у певній сфері 

діяльності;  

 надано авторські визначення понять «інформаційна епоха», «функції 

держави», «функція забезпечення національної безпеки»; 

 введено до наукового обігу та запропоновано визначення поняття 

«особа, яка створює загрозу національній безпеці»;  

 розроблено періодизацію становлення й розвитку законодавства у 

сфері національної безпеки й оборони України; 

 конкретизовано напрям діяльності держави у сфері національної 

безпеки щодо застосування санкцій, не пов’язаних із вчиненням конкретних 

правопорушень, та запропоновано напрями для вдосконалення законодавства; 

 визначено за необхідне здійснення правового розгляду застосування 

технологій, які мають характер «емереджентності» (стрибкоподібного розвитку); 

удосконалено: 

 теоретичні підходи щодо сприйняття феномену «національна 

безпека» у сучасній правовій науці; 
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 наукові погляди на характер і зміст функцій сучасної держави, 

зокрема щодо наявності однієї визначальної (генеральної) функції, яка 

відображає сутність держави як соціального інституту; 

 уявлення про зміни парадигми правового регулювання суспільних 

відносин в інформаційну епоху, які зумовлені соціальними, економічними та 

політичними чинниками; 

 аргументацію щодо існування фактору «надзвичайності» як 

постійного чинника впливу на законодавство у сфері національної безпеки; 

 погляди щодо особливого характеру повноважень Президента 

України з керівництва діяльністю «інших військових формувань, створених 

відповідно до законів України»;  

 пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми демократичного 

цивільного контролю у сфері національної безпеки й оборони саме в контексті 

стратегічних комунікацій та налагодження ефективного механізму звітування; 

 доктринальні погляди щодо виокремлення права національної 

безпеки як галузі права, визначення його змісту, системи та окремих правових 

інститутів, зокрема щодо його розуміння як напряму правової спеціалізації; 

 наукові погляди стосовно змін характеру правового регулювання 

суспільних відносин в інформаційну епоху, що полягає у виникненні 

технологій, здатних заміняти юридичний примус;  

дістали подальшого розвитку: 

 напрями та визначення змісту поняття «національна безпека» як 

спільного концепту гуманітарних наук; 

 наукові погляди стосовно характеру, особливостей та змісту 

діяльності з координації та контролю у сфері національної безпеки, 

визначення системи, завдань, функцій та повноважень відповідних державних 

органів, виокремлення прогалин у чинному законодавстві; 

 рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення процесу 

стратегічного планування у сфері національної безпеки в сучасних умовах; 
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 уявлення про зміст демократичного цивільного контролю у сфері 

національної безпеки України; 

 ідеї щодо побудови системи права національної безпеки, враховуючи 

сформований склад законодавства та відповідну практику його застосування; 

 пропозиції щодо вдосконалення системи органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки й оборони;  

 доктринальні ідеї щодо виокремлення та наукового дослідження, 

окрім традиційного права, й інших видів регуляції суспільних відносин в 

інформаційну епоху. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані теоретичні висновки і пропозиції були впроваджені та можуть 

бути використані у:  

– правотворчій діяльності – при підготовці змін і доповнень до 

законодавчих та відомчих нормативно-правових актів, що стосуються питань 

забезпечення національної безпеки (Лист Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 03.09.2018 р. № 07/08-355; довідки 

голови підкомітету з питань державної безпеки Комітету Верховної Ради 

України з питань національної безпеки і оборони від 27.08.2018 р.  

№ № Д-023/473/2 та від 03.07.2019 р. Д-023/537); 

– правозастосовній сфері – для вдосконалення практики та підвищення 

ефективності системи забезпечення національної безпеки України;  

– науково-дослідній діяльності – як основа для подальших теоретичних 

і практичних розробок ефективної системи забезпечення інформаційної 

безпеки. Окремі положення дослідження враховано у науково-дослідних 

роботах Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України 

(Акт впровадження від 27.05.2020 р.); 

– навчальному процесі – під час розробки та оновлення навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін (акти впровадження 

результатів науково-дослідних робіт факультету соціології і права НТУУ 

«Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» від 03.09.2018 р., 
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Національної академії Служби безпеки України від 23.12.2019 р., кафедри 

політології та національної безпеки Національного університету «Острозька 

академія» від 12.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Наукова новизна, висновки та рекомендації сформульовані 

автором самостійно, обґрунтовані на підставі особистих досліджень та 

міркувань. При використанні наукових праць інших учених, нормативно-

правових актів, джерел емпіричної інформації, на них зроблено відповідні 

посилання. 

Апробація результатів дослідження. Положення та висновки 

дисертаційного дослідження було оприлюднено у вигляді доповідей та 

виступів на наукових заходах, зокрема: І та ІІ Міжнародних науково-

практичних конференціях «Стан та перспективи реформування сектору 

безпеки і оборони України» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.; 

30 листопада 2018 р.); І, ІІ та ІІІ Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та 

пріоритети розвитку» (м. Острог, 1 грудня 2017 р.; 7–8 червня 2018 р.; 

14 червня 2019 р.); ІІІ та IV Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті 

інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 28 березня 2018 р.; 18 травня 2019 р.); 

міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: «Кібербезпека та 

інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення» (м. Київ, 

21 квітня 2017 р.); «Проблеми адаптації законодавства Молдови та України до 

законодавства ЄС» (м. Кишинів (Молдова), 23–24 березня 2018 р.); 

«Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (м. Арад 

(Румунія), 25–26 січня 2019 р.); «Юридична наука нового часу: традиції та 

вектори розвитку» (м. Одеса, 7 березня 2019 р.); «Система військової юстиції 

у забезпеченні національної безпеки України» (м. Київ, 29 жовтня 2019 р.); 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ІТ-право: проблеми і 

перспективи розвитку в Україні» (м. Львів, 17 листопада 2017 р.); 
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ІХ Міжнародній юридичній конференції «Закарпатські правові читання» 

(м. Ужгород, 20 квітня 2017 р.); міжнародних конференціях, зокрема: 

«Дванадцяті юридичні читання. Держава у суспільно-політичних процесах: 

виклики і загрози» (м. Київ, 26 травня 2017 р.); «Тринадцяті юридичні 

читання» (м. Київ, 24–25 травня 2018 р.); «Бібліотека. Наука. Комунікація. 

Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (м. Київ, 3–5 жовтня 

2017 р.); «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» 

(м. Дніпро, 28–29 березня 2019 р.); І, ІІ та ІІІ науково-практичних 

конференціях «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та 

впровадження» (м. Київ, 24 жовтня 2017 р.; 29 листопада 2018 р.; 21 листопада 

2019 р.); VIII, IX та X науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми 

управління інформаційною безпекою держави» (м. Київ, 24 травня 2017 р.; 

30 березня 2018 р.; 4 квітня 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Політико-правові реформи та становлення громадянського 

суспільства в Україні» (м. Херсон,  5–6 жовтня 2018 р.); науково-практичних 

конференціях: «Розвиток національної системи нормативно-правової 

інформації: комунікаційний та правовий аспекти» (м. Київ, 26 травня 2017 р.); 

«Теоретико-правові основи формування і розвитку інформаційного 

суспільства» (м. Київ, 29 листопада 2017 р.); «Права, свободи і безпека людини 

в інформаційній сфері» (м. Київ, 10 травня 2018 р.); «Інформаційне право: 

сучасні виклики і напрями розвитку» (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.); круглих 

столах «Забезпечення Службою безпеки України інформаційної та 

кібернетичної безпеки в контексті імплементації Закону України «Про 

національну безпеку України» (м. Київ, 23 листопада 2018 р.); «Право 

національної безпеки та військове право: історія, сучасність, перспективи» (м. Київ, 

28 березня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації висвітлено у 

58 наукових працях, зокрема в 1 індивідуальній монографії, 2 колективних 

монографіях (загалом – 3 розділи), 24 статтях, що опубліковані у фахових 

виданнях України, наукових періодичних виданнях інших держав і наукових 
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періодичних вітчизняних виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних (зокрема 4 – у наукових періодичних виданнях 

інших держав), 31 тезах доповідей на конференціях та круглих столах.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

чотирьох розділів, логічно об’єднаних у 14 підрозділів, висновків до кожного 

розділу та загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 539 сторінок, з них основного тексту – 

402 сторінки. Список використаних джерел налічує 945 найменувань і займає 

122 сторінки. Додатки розміщено на 15 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ 

РОЗВИТОК В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ 

 

1.1 Генеза поняття «національна безпека» в науці 

 

Дослідження феномену «національної безпеки», що виникло у 

вітчизняних суспільних науках одночасно зі здобуттям нашою державою 

незалежності, значно актуалізувалися в період агресії проти України. 

Зазначена проблематика активно викладається та сприймається крізь призму 

дослідження виникнення та розвитку категорії «безпека» у філософському 

розумінні, а також при вивченні окремих історичних проблем держави і 

права. Окремі дослідники виводять розуміння цієї категорії від античних 

філософів та мислителів Давнього Світу [93; 130; 750]. 

На початковому етапі розвитку людства поняття «безпеки» не 

сприймалось як окрема категорія. Натомість окремі науковці висловлювали 

думки стосовно наявності безпеки вже у первісному суспільстві та у 

Стародавньому Світі. Зокрема, О. Ш. Вікторов вважає, що безпека протягом 

усієї історії людства була основною умовою відтворення особистої та 

суспільної життєдіяльності [93, с. 98]. 

Російський дослідник О. Жбанков, окрім цього, пов’язав сприйняття 

«безпеки» з набуттям людством навичок поводження з вогнем та знаряддями 

праці [215, с. 90], що радше можливо розглядати як публіцистичну метафору, 

аніж наукову концепцію, яка ґрунтується на філософському базисі. 

Застосування сучасного терміну «безпека» в його соціальному значенні для 

опису сприйняття світу первісною людиною навряд чи є коректним, тим паче, 

що на думку дослідників первісної культури, йдеться про «чисто тваринне» 

сприйняття безпеки [668, с. 205]. Отже, про застосування терміну «безпека» 

для первісного суспільства до виникнення міфології та первісних форм 
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релігії може йтися лише як про психологічне сприйняття безпеки-небезпеки 

окремою людиною з відповідними світоглядними уявленнями.  

Зроблена деякими науковцями у подібний спосіб практична 

ретроспекція категорії «безпеки» в її соціальному сенсі на еволюційний етап 

первісного суспільства не повною мірою відображає адекватне сприйняття 

безпеки у суспільствах на інших етапах розвитку. Зокрема, О. Дзьобань, Є. 

Мануйлов, досліджуючи проблему безпеки у ранніх формах її усвідомлення, 

акцентували увагу на сприйнятті категорій безпеки-небезпеки передусім у 

контексті ранніх форм релігії, тому відповідно функція із забезпечення 

безпеки значною мірою «покладалася» на надприродні явища [173]. У такому 

контексті для людини давнього світу важливішим був ритуал (як зв’язок із 

надлюдськими силами), а не груба сила чи абстрактна влада, що ґрунтовно 

досліджували різні вчені у галузі антропології та культурології [330; 707; 

752]. Значення ритуалу зберігається у багатьох сферах людського існування 

дотепер у різних формах і з різною прагматичною аргументацію доцільності 

його збереження, відповідні приклади атавізму ритуалів у судочинстві 

наведено у роботі Д. М. Бочарова [75, с. 44–55]. Окрім цього, у випадку 

безпеки державних утворень Стародавнього Світу до часів грецької 

цивілізації йдеться насамперед про деспотії. Сприйняття безпеки для особи 

(суспільства, власності) у деспотіях базувалося на концепті насилля, а 

відповідно – війни та захисту. При цьому деспотії використовували ритуал, 

як елемент управління, а глава такої держави (суверен) зазвичай очолював і 

ієрархію жерців (будучи особою різних рівнів сакралізації – від прямого 

ототожнення з богами або надприродними силами – до різних ритуалів 

їхнього схвалення), сприймаючись як надлюдська істота, що забезпечує 

безпеку (як особисту, так і суспільну)  на релігійному рівні [141, с. 172–174; 

147, с. 145–147; 662, с. 41; 684, с. 108–110; 702, с. 67; 770, с. 75–78; 935]. 

Окремі аспекти впливу позалюдських сил щодо особи та діяльності монархів 

знаходять своє відображення у своєрідних ритуалах більш пізнього часу під 

час отримання ними влади, на що було акцентовані увагу в літературі [714, с. 
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14–17, 20–21, 114–118]. Таке сприйняття значною мірою проявляється при 

розгляді питання виникнення первісних держав на основі насилля. Зокрема, 

істориками держави і права встановлено, що виникнення держав в окремих 

народів Азії відбувалось у формі деспотій. Загалом в історичній науці 

зазначене розглядається крізь призму економіки – воно зумовлено передусім 

економічними причинами (від винятково класових в класичному марксизмі –  

до сучасних теорій спільних робіт іригаційного та подібного характеру) [11, 

с. 41–43; 236, с. 277–278; 834, p. 78–79;  930, p. 15–16; 935, p. 15–17, 23–25, 

29–30, 48]. Саме виникнення деспотій пов’язано насамперед з економічними 

причинами.  

Водночас дослідники проблематики виникнення держави справедливо 

відмітили існування певних особливостей в історичній ретроспективі. 

Вочевидь, що імперії кочових народів не повною мірою відповідають 

марксистській теорії виникнення держави внаслідок класового розшарування 

населення, хоча усі інші «державні» інститути (правителі, апарат, військо 

тощо) вже існували [176, с. 188–193; 303, с. 130; 363, с. 133, 144–145, 149; 702, 

с. 45–49]. В усякому разі, досліджуючи проблематику сприйняття безпеки 

для людини, об’єднання людей чи суспільства на ранніх етапах його 

розвитку, більш важливим є дослідження психології та відповідного 

релігійного (або дорелігійного, але містичного) досвіду, аніж особливостей 

економічного розвитку окремих соціальних утворень, що іноді у науковій 

літературі усталено вважаються давніми державами. У радянській та 

пострадянській науковій традиції етап виникнення держави як соціального 

утворення, віднесений до найдавніших часів і тому деспотії Сходу 

вважаються рабовласницькими державами. Такий контекст базується на 

позиції Ф. Енгельса, що свого часу була сформульована у роботі 

«Походження сім’ї, приватної власності та держави» (1884 р.) і полягає у 

констатації виникнення держави внаслідок еволюції родового укладу 

винятково з економічною метою (гарантія дотримання приватної власності) 

[769, с. 109–111]. На думку Ф. Енгельса, державні органи є результатом 
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розвитку органів родового управління, а відповідні функції зумовлені 

необхідністю «панування» одного класу суспільства над іншим. За таких 

умов послідовники Ф. Енгельса з числа представників марксистської науки 

держави і права розглядали як держави, майже усі відомі соціальні 

утворення, які існували на певній території, з найдавніших часів, а перелік 

таких держав був зумовлений лише історичними традиціями.  

Традиційно до первісних держав відносять ті, що виникли як «міста» 

(тобто значні за чисельністю поселення постійного населення), зокрема,  це 

давні Єгипет, Індія та Китай [74, с. 31–33; 219, с. 84; 317, с. 9–10; 361, с. 22]. 

В усякому разі висновок про існування держави робиться на базі 

археологічних досліджень внаслідок винайдення значних за обсягом та 

населенням постійних людських поселень у певних регіонах. Виокремлення 

Шумеру, Вавилону, Єгипту, Індії та Давнього Китаю, як прикладів первісних 

держав, зумовлено наявністю певних письмових джерел про уклад життя у 

відповідних поселеннях, на підставі яких і формулювали висновки про 

наявність у цьому регіоні держав. Так, наприклад, при дослідженні питання 

виникнення цивілізації у Давній Індії, на підставі досягнень археології, 

робиться висновок про існування значних за обсягом людських поселень – 

міст, що вважаються «містами-державами», так би мовити, автоматично, 

хоча відомостей про уклад життя населення цих міст та відповідних 

соціальних інститутів майже немає [73, с. 63–64, 75–81, 84–86]. 

Тобто позиція щодо існування певних держав зумовлювалася лише 

досягненнями археології, якими оперували дослідники на різних історичних 

етапах. Тому, зокрема, висновок про існування «держав» в Америці 

ґрунтується фактично лише на наявності на цій території значних за обсягом 

поселень, водночас деякі вчені утримуються від ужиття терміну «держава» 

на користь іншого – «складні суспільства» [47, c. 142, 151]. Такий підхід до 

розуміння сутності держави є важливим у дослідженні проблематики 

безпеки. 
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Сприйняття держави зумовлюється насамперед світоглядом (зокрема, 

ідеологією) дослідника та особливостями його сприйняття. У такому разі 

розуміння «держави» у творах Платона є сприйняттям давньогрецьких міст-

держав (полісів) і не може бути використано як абстрактне поняття у сучасній 

дискусії. Сприйняття держави Ф. Енгельсом ґрунтується на розумінні 

держави у категоріях політики XIX століття. Традиційно до властивостей 

держави відносять її суверенітет, наявність певної території та населення 

[231, с. 3–5, 7–9; 322, с. 1–2; 356, с. 10]. Сучасні історики держави 

здебільшого сприймають її в категоріях  міжнародного права, виокремлюючи 

на теоретичному рівні певні елементи, та підкреслюючи властивість 

суверенітету (верховенство, повноту та неподільність влади) необхідністю 

його визнання та регулярного підтвердження [233, с. 56]. Остання 

конструкція є досить суперечливою і ймовірніше привнесена в теорію 

певними політичними впливами, оскільки виникає питання щодо суб’єктної 

правомочності «визнання» і порядку «регулярного» підтвердження. 

Встановлення додаткових аксіологічних конструктів щодо суверенітету 

видається радше засобом виправдання тих чи інших геополітичних амбіцій 

окремих держав у сучасному світі. 

З огляду на це, прийнятними є позиції М. ван Кревельда, який вважає, 

що держава  повинна сприйматись як феномен лише тоді, коли вона 

відокремлюється від своїх членів, маючи права юридичної особи 

(корпорація). Оскільки держава виокремлюється і від її глави (одноосібного 

або колективного), власне зародження держави за таких умов її сприйняття 

вчений вказує XIV століття (в Європі). Інші суспільні організації (зокрема, 

міста-держави, city-states) державою не є  [930, p. 2] і у такому разі може йтися 

про феномен «громади». 

У такий спосіб, говорячи про безпеку на різних етапах цивілізаційного 

розвитку людства, неможливо стверджувати про зародження поняття  

«національна безпека» навіть на рівні концепту майже до етапу Нового часу 

або часу утворення націй (у сучасному розумінні) а отже, – і національних 
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держав у трактування Е. Сміта [661, с. 68]. Водночас проблема сприйняття 

«безпеки» на рівні терміну, зазвичай, досліджується, ґрунтуючись на досить 

різноплановому історичному матеріалі.  

Не потрібно ототожнювати поняття «безпека» та «національна 

безпека», оскільки вони мають визначально різне походження. 

Безперечно, що  термін «національна безпека» походить із США, хоча 

у майбутньому відбувалась активна його рецепція у політичні погляди та 

суспільні науки більшості країн світу, не кажучи вже про численні 

публіцистичні статті і політично забарвлені рефлексії.  Значення терміну 

може трактуватися по-різному, чинне законодавство США уникає прямих 

дефініцій для понять, що використовуються, тому можливо розглянути 

сучасне сприйняття цього терміну у таких значеннях.  

Зокрема, у термінологічному словнику з питань оборони 

запропоновано трактувати цей термін у такий спосіб: по-перше, – це 

державна політика, яка зосереджує у собі внутрішню, зовнішню та оборонну 

політику, що спрямована на захист безпеки нації (для США у 

конституційному значенні – «народу США») та просування її інтересів за 

кордоном. По-друге, – це стан національної оборони, що спроможний 

протидіяти будь-якому супротивнику відкрито чи таємно [886, p. 319].  

Окрім цього, національна безпека може трактуватися і  як визначення 

сфер державної політики – спільно оборони та зовнішніх відносин. На 

відміну від численних дослідників пострадянських країн, які намагаються 

виокремити та надати чітку дефініцію для поняття «національна безпека», 

або навіть розробити відповідний понятійно-категоріальний апарат для 

національної безпеки [129, с. 116–118; 228, с. 12–13; 300, с. 101; 388, с. 8–10; 

136, с. 114–117; 416, с. 108–109; 631, с. 81; 369; 596; 122], сучасні 

американські дослідники значну увагу акцентують на питаннях змісту, 

організації побудови національної безпеки та відповідних пов’язаних 

правових проблемах [920, р. 284–287]. 
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Поки що дослідники неодностайні стосовно часу першої згадки 

терміну. Більшість вважає, що термін «національна безпека» нібито вперше 

було вжито у посланні Президента США Т. Рузвельта у 1904 році щодо змін 

до «доктрини Монро» [468, с. 89]. Водночас, якщо Т. Рузвельт уже вживав 

аргументацію із використанням терміну «національна безпека», то 

принаймні адресати послання розуміли значення цього терміну.  На думку 

американських істориків, до 1940-х рр. такий термін вживався в політичному 

дискурсі США на рівні промов та дискусій  ще з кінця XVIII ст. [916, p. 291]. 

У майбутньому активізація вжиття термінології в суспільному житті та 

медійному просторі відбулась у рамках діяльності громадських організацій, 

насамперед, Ліги національної безпеки (National Security League), утвореної 

наприкінці 1914 року навколо патріотичної ідеології, спрямованої на 

підсилення військової могутності країни [916, p. 292]. Ідеологічними 

засадами цієї організації були американський націоналізм, антикомунізм та 

антилібералізм. Діяльність Ліги підтримували політики правого спектру 

поглядів і у період між світовими війнами вона нараховувала понад 50 000 

активних членів майже у всіх штатах, тобто була найчисленнішою серед 

ідеологічно споріднених організацій, активно займалася пропагандистською 

і видавничою діяльністю і впливала на політичні рішення в органах влади. Її 

діяльність склала ідеологічне підґрунтя для розробки та прийняття 

законодавства у сфері національної безпеки США.  

Підготовка спеціального законодавства щодо національної безпеки 

відбувалася в рамках законодавчого забезпечення «доктрини Трумена», як 

сукупності політико-правових поглядів, що сформувалися на початку 

Холодної війни в умовах протистояння із СРСР та країнами комуністичної 

ідеології. Саме в актах законодавства і було реалізовано концепції та 

ідеологію «національної безпеки», що до цього була предметом дискусій та 

публіцистичних виступів.  

Концепція з’явилася під час розробки ідеї військової присутності поза 

межами континентальної частини США внаслідок можливого зіткнення 
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інтересів із СРСР [867, p. 349]. Тобто відбулася доктринальна зміна – від 

традиційного сприйняття оборони держави (defense) – до розширеного 

нового поняття «національної безпеки», як засобу захисту (просування) 

національних інтересів [849, p. 5]. При цьому тісно пов’язаний із концепцією 

національної безпеки термін «національні інтереси» виявився у численних 

подальших концепціях і організаційних побудовах систем забезпечення 

національної безпеки у різних країнах світу, оскільки зумовлював 

світоглядне значення для концептуального розуміння національної безпеки 

[170, с. 125–130; 338, с. 129–130; 380, с. 57; 703, с. 53–55].  

Основою нової доктрини був остаточний відхід від політики 

ізоляціонізму у зовнішній політиці, що історично склалася з часу утворення 

США як незалежної держави [319, c. 126–129], та протидія радянській 

ідеологічній експансії у всьому світі.  

У цей час в США навколо розробки відповідної політичної доктрини 

сформувалася група експертів та управлінців. Водночас їхні пропозиції 

стосовно побудови системи державного управління у цій сфері готувалися 

спільно з юридичними радниками [842, p. 5].  

Тобто концептуальні погляди щодо побудови системи національної 

безпеки від самого початку розглядались у контексті права і були втілені у 

спеціальному законодавчому акті – Акті про національну безпеку 1947 року, 

який був першим нормативно-правовим актом у системі відповідного 

законодавства США. Однак дефініцій для терміну «національна безпека» 

законодавчий акт не надає. Мета його прийняття визначена у статті 2 і 

полягала у забезпеченні комплексної програми майбутньої безпеки США, 

створенні комплексної політики та відповідних процедур для урядових 

органів, які пов’язані з національною безпекою, утворення (реорганізації) 

державних органів з управління військовою організацією, їх координації та 

цивільного контролю, стратегічного розвитку та єдиного ефективного 

управління [783]. Отже, за сутністю, зазначений законодавчий акт 
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присвячений лише проблемам організаційно-правової побудови певного 

сегменту системи державного управління. 

У такий спосіб Акт мав винятково прагматичне значення, а його 

прийняття зумовило реорганізацію державних органів та військової 

адміністрації США у період після закінчення Другої світової війни.  

Радянському законодавству термін «національна безпека» був 

невідомий, а відповідні ідеологічні та світоглядні постулати не відповідали 

положенням панівної ідеології в СРСР. Унаслідок специфічного сприйняття 

радянською ідеологією терміну «нація» та негативного ставлення до 

«національної держави», виникнення концепції «національної безпеки» було 

неможливим. На відміну від цього словосполучення, «державна безпека» 

вживалася в Російській імперії (та і в СРСР) тривалий час [18, с. 95–105; 64, 

с. 221; 300, с. 101; 633, с. 44–45]. Водночас дефініції для поняття «державної 

безпеки» так само були відсутні, тому досить часто у науковій літературі 

наводять лише випадки вживання терміну в офіційній переписці, промовах, 

публіцистиці. Позбавлення ідеологічної складової державної політики у 

СРСР, починаючи з кінця 1980-х рр., а за сутністю відновлення традиційного 

підходу до державного управління від фактичного управління органами 

Комуністичної партії, зумовили і зміну підходів до формування і реалізації 

державної політики у цій сфері, а отже, і відповідні термінологічні зміни [619, 

с. 48–56; 620, с. 336–338]. Зокрема, це стосується визначення напрямів 

забезпечення національної та державної безпеки, а також механізмів 

реалізації державної політики відповідними органами держави.  

Безпосередньо перед розпадом СРСР (1990–1991 рр.) проект 

концептуального документа із забезпечення національної безпеки 

розроблявся спеціально утвореною Президією Верховної Ради СРСР групи з 

підготовки військової реформи та реформи системи забезпечення державної 

безпеки. Однак, як зазначив в інтерв’ю 2016 року тодішній голова комісії 

Ю. Є. Рижов, відповідний проект розроблений не був, а комісія лише 

узгодила основні програмні тези майбутнього документа [90], тому не може 
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йтися про концептуальне розуміння національної безпеки в СРСР. У 

майбутньому законодавство Російської Федерації до 1996 року взагалі не 

вживало термін «національна безпека».   

В Україні термінологія «національної безпеки» (та пов’язаних понять – 

передусім «національних інтересів») навпаки відразу увійшла до 

вітчизняного правового поля, а отже, – і до дискурсу юридичної науки, що 

було зумовлено характером розбудови держави на початку здобуття 

незалежності [92; 291, с. 5–6; 302, с. 12; 375, с. 14–18; 438, с. 70–72; 625; 635; 

709].  

У січні 1992 року при Президентові України було створено комісію з 

напрацювання пропозицій до створення Ради національної безпеки із 

завданням розробки концепцій та відповідного законодавства у сфері 

національної безпеки. Первинний процес підготовки концептуальних 

документів висвітлено у статті В. С. Картавцева, що також особисто був 

залучений до цього процесу [240]. Зокрема, Указом Президента України від 

15.01.1992 р. № 41 було створено Комісію з підготовки пропозицій про 

статус, порядок діяльності і структуру Ради національної безпеки, а 

розпорядженням № 25 визначалися завдання для цієї Комісії [240; 516]. 

Основними завданнями були організація розробки концепції національної 

безпеки та підготовка проекту Закону «Про Раду національної безпеки 

України», а також виявлення проблем у сфері національної безпеки і 

напрацювання необхідних заходів щодо їх вирішення. Чинна у той час 

Конституція УРСР (з відповідними змінами) не передбачала окремого 

конституційного статусу для такого органу, тому його статус визначався як 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Безпосередньо 

Рада національної безпеки України у зазначеному вище правовому статусі 

була утворена 1 липня 1992 року [565]. До складу Ради увійшло 6 осіб як її 

«постійні члени», та 6 осіб – як «члени Ради». Секретарем Ради було 

визначено державного радника України з питань національної безпеки 

В. М. Селіванова [564].   
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Процес розробки та прийняття першої Концепції національної безпеки 

був досить складним. В. С. Картавцев зазначає, що основними факторами, що 

його ускладнювали, були відсутність єдності як у розумінні поняття 

«національна безпека», так і концептуальних уявлень про державну політику 

з її забезпечення, оскільки минув досить нетривалий в історичному аспекті 

час для осмислення національної безпеки як явища для нової держави 

[240, c. 161]. Завдання для концепції у майбутньому були реалізовані у її 

структурі та змісті. У зв’язку з відсутністю конституційно-правового статусу 

Ради національної безпеки України, а також неповної правової 

урегульованості статусу інших державних органів, виникали труднощі і у 

юридичному значенні Концепції. Зрештою (майже через п’ять років з 

початку роботи відповідної комісії) вона була схвалена Верховною Радою 

України як Основи державної політики [286]. Оскільки зазначений документ 

не був законом, урахування його положень у роботі державних органів 

носило рекомендаційний характер. Водночас загальні підходи щодо 

структури документу, визначення загроз та напрямів державної політики у 

цій сфері було імплементовано у подальші акти законодавства з питань 

національної безпеки України.  

Правовий статус Ради національної безпеки (як Ради національної 

безпеки і оборони) був унормований новою Конституцією України, яка була 

прийнята 28 червня 1996 року. При цьому Конституцією також було 

визначено важливе для подальшого сприйняття положення про особливий 

статус Президента України як гаранта державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина, що забезпечує державну незалежність, 

національну безпеку і правонаступництво держави [280].   

Починаючи з середини 1990-х рр., одночасно з відновленням 

концептуального сприйняття проблематики національної безпеки у 

соціальних наук, на території колишнього СРСР розпочалися спроби 

теоретичного осмислення зазначеного. Теорія національної безпеки почала 
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набувати міждисциплінарного характеру, про що свідчить досить численна 

монографічна та навчальна література, видана здебільшого в Росії [353, с. 9–

18; 369; 398; 409; 637, с. 56–62; 719]. Одночасно проблематика національної 

безпеки розроблялася низкою науковців у галузі політології (зокрема, 

геополітики), міжнародних відносин, соціології, державного управління та 

філософії [32; 89; 103; 105; 106; 346; 772]. Крім того, доречно згадати і 

роботи, присвячені дослідженню правових проблем національної безпеки 

[122; 596; 628]. 

В Україні інтерес науковців до проблем національної безпеки набув 

свого розвитку через деякий час. Аналізуючи концептуальні напрацювання 

вітчизняних науковців, варто визначити, що  наукові дослідження в 

основному здійснювались за наступними основними напрямами. 

По-перше, це праці, які були присвячені філософським, 

методологічним основами національної безпеки, її забезпечення та 

історичному розвитку сприйняття феномену «національної безпеки» у 

суспільному житті [13; 103; 158; 171; 174; 175; 645]. По-друге, це праці 

присвячені політичним, військовим, економічним аспектам національної 

безпеки, а також організаційним проблемам державного управління у цій 

сфері [70; 79; 299; 308, с. 132–135, 382; 388; 389; 642; 643; 406; 718; 727]. 

Третю групу складають роботи, що досліджували зв’язок національної 

безпеки у контексті проблематики протидії злочинності (особливо її 

організованих проявів та корупції), як складової забезпечення національної 

безпеки [115; 145; 201; 289; 333; 385; 652].  

У контексті цього, доречно виокремити напрацювання у сфері 

правового забезпечення національної безпеки та її складових (напрямів, 

форм), зокрема, у контексті теорії та історії держави і права [391; 431; 434; 

608; 777], конституційного [20; 427], а також адміністративного права [292; 

335; 378; 749]. 

За останні десять років набула значного розвитку концепція 

виокремлення права національної безпеки. Зокрема, на початку 1990-х рр. 
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розпочався процес концептуалізації для права національної безпеки в 

контексті виокремлення відповідної галузі законодавства (хоча про галузь 

права зазвичай не йшлося). Правовий концепт доречно розглядати у тому 

розумінні, що було запропоновано свого часу Є. О і О. І. Харитоновими, як 

певне загальне (абстрактне) поняття, що широко використовується [730], 

водночас має змінний характер, який важко визначається. Саме у такий 

спосіб потрібно трактувати напрацювання науковців, що намагалися 

виокремити право національної безпеки, ґрунтуючись на традиційних 

поглядах, які беруть свій початок у радянській правовій науці – зокрема, як 

окремої галузі права, комплексної галузі права, чи як комплексної галузі 

законодавства.  

Свого часу російський учений І. М. Глєбов констатував, що у 

конституційно-правовому регулюванні має враховуватися «нескінченна 

предметно та історично визначена у часі сукупність об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, яка впливає на стан забезпечення національної 

безпеки» [122, c. 8]. Така дефініція загалом дає змогу зрозуміти предмет 

суджень, водночас ужиття терміну «нескінченна сукупність» має певні 

недоліки, адже унеможливлює виокремлення і конкретизацію якогось 

предмета з погляду логіки, оскільки не відповідає вимогам щодо зрозумілості 

і відсутності метафоричності у визначенні та необхідності надання суттєвих 

властивостей [137, с. 103–104].  

Безумовно, зазначені фактори мають бути враховані при дослідженні 

проблем правового регулювання. Тому І. М. Глєбов і утримався від прямого 

висновку щодо виокремлення права національної безпеки в окрему галузь 

(підгалузь) права, констатувавши лише міжгалузевий характер наявних у цій 

сфері правових норм [122, c. 21]. 

У вітчизняній науці прямий висновок про виокремлення права 

національної безпеки був сформульований В. А. Ліпканом. На думку вченого, 

право національної безпеки повинно бути сформовано як окрема галузь 

права, що має знайти своє втілення у кодифікованому акті з національної 
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безпеки [336]. Отже, відразу була висловлена позиція щодо формування 

нової галузі права, на відміну від численних публікацій російських науковців, 

що висловлювалися про складність, комплексність, неоднозначність 

питання, або про необхідність урахування «нескінченної сукупності» 

факторів впливу. Водночас дослідником запропоновано основні риси 

(властивості) права національної безпеки, а саме «абстрактність» та 

відсутність власного предмета, охоплення правом усіх «елементів системи 

безпеки», наповнення правових систем спільними стандартами [336, с. 113–

114; 337] не можуть бути сприйняті в рамках традиційних уявлень ані про 

галузь права загалом, ані про комплексну галузь права, зокрема. У першому 

випадку внаслідок неможливості виділення унікального, властивого цій 

галузі права предмету і особливо – методу правового регулювання. Навіть 

визнавши певну умовність щодо особливого методу правового регулювання, 

і розуміючи галузь права як порівняно автономну у системі права сукупність 

правових норм та інститутів, якими регулюються однорідні суспільні 

відносини [758, с. 549], вивівши за межі трактування понять «відносної 

самостійності» та «автономності», право національної безпеки можливо було 

розглядати лише як ще один вид комплексної галузі права. Комплексна 

галузь права регулює певні «сфери» суспільних відносин і тому не вимагає 

унікальності для методу правового регулювання. За останні таке розуміння 

викликало жваву наукову дискусію, при цьому сформульовано різні погляди 

щодо розуміння сутності галузі права, аж до відмови від сприйняття галузей 

для права, оскільки повністю застосувати до цих явищ системний підхід не 

вдається, а якщо неможливо виділити складові системи, то ставиться під 

сумнів існування системи загалом. На такий стан речей було зосереджено 

увагу у межах концептуальної критики побудови комплексних галузей права 

[629, с. 63; 737; 738].  

Тому питання формування нової галузі, розподілу права на галузі та 

класифікація галузей права є проблемою теорії права загалом. 



53 

 

За період незалежності нашої держави ухвалено значний за обсягом 

масив актів законодавства (законів та підзаконних актів) у сфері національної 

безпеки і оборони, які регулюють правовідносини у цій сфері.  Аналізуючи 

зазначений масив законодавчих актів та ґрунтуючись на комплексних 

напрацюваннях у сфері безпеки, В. Г. Пилипчуком запропонував постановку 

питання про виокремлення галузі права – права національної безпеки, 

одночасно із визначенням конкретних напрямів досліджень у такій сфері 

[432, с. 34]. 

Така позиція є цілком прийнятною, з огляду на низку факторів. 

Зокрема, беззаперечною є та обставина, що у сфері національної безпеки та 

оборони існує цілісна система відносин. Вона може бути охарактеризована 

як особлива. Особливість випливає із її таких властивостей: автономність, 

відносна самостійність, здатність до виокремлення. Зазначена сукупність 

суспільних відносин може вважатись об’єктом  для регуляторного впливу. 

Такий регуляторний вплив може бути охарактеризований специфічними 

прийомами, специфічним порядком виникнення і формування змісту прав і 

обов’язків. Певна специфічність проявляється і у їхній реалізації.  

Аналіз законодавчої бази свідчить про її специфічність. Зазначене є 

властивістю законодавчих актів, які за сутністю іноді встановлюють новий 

правовий порядок. Одним із прикладів є т. зв. «санкційне законодавство» – 

тобто введення обмежувальних заходів поза межами юридичної 

відповідальності в інтересах національної безпеки, що віднедавна знайшло 

своє втілення в українському законодавстві.  

Крім того, йдеться і про певне визначене коло для правового 

регулювання, до якого входять суспільні відносини у певній сфері.  

Зазначені суспільні відносини стосуються таких напрямів діяльності:  

1) державного стратегічного планування у сфері національної безпеки, 

що сприймається на практиці крізь призму потреб і особливостей державного 

управління за неврегульованості проблем організаційно-правового характеру 

(загальна суб’єктність планування, підстави та порядок відповідних 



54 

 

процедур, компетенція державних органів та посадових осіб, межі та порядок 

контролю);  

2) оборони держави та економічного забезпечення оборонних заходів 

(особливості проведення і реалізації державної політики у сфері оборони, 

компетенція та процедури діяльності суб’єктів, унормування діяльності 

особливих суб’єктів, що мають компетенцію лише у випадках застосування 

окремих адміністративно-правових режимів, державне регулювання 

економічною сферою для потреб оборони, обсяги публічного 

адміністрування та державно-цивільного партнерства);  

3) здобуття особливо важливої інформації в інтересах держави, 

проведення зовнішніх заходів впливу, протидія підривній діяльності 

іноземних держав та організацій, що використовують невійськові або 

«гібридні» методи досягнення цілей (що здійснюватиметься у вигляді 

правової регламентації в Україні розвідувальної, контррозвідувальної та 

іншої державної діяльності, яка здійснюється спеціально уповноваженими 

державними органами), форм та методів зазначеної діяльності;  

4) проведення заходів впливу на державну політику інших держав 

щодо України у ході проведення заходів стратегічної комунікації, а також 

іншої подібної діяльності (інформаційний вплив, пропаганда і 

контрпропаганда, державна дипломатія і недержавне співробітництво в 

інтересах України, культурний вплив, підтримання контактів зі 

співвітчизниками за кордоном тощо);  

5) проведення тимчасових (особливих, надзвичайних) обмежувальних 

заходів у ситуаціях, що загрожують безпеці держави;  

6)  протидії тероризму, сепаратизму та політичному екстремізму;  

7) державної політики охорони державного кордону України;  

8) окремих складових правового режиму воєнної безпеки; 

9) правових проблем тимчасової окупації території України, 

підтримання зв’язків із громадянами України на окупованій території, 

деокупації та інтеграції територій. 
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Зазначений перелік лише окреслює коло проблемних напрямів 

відповідних суспільних відносин, що вже існує, а тому він може бути 

уточнений у подальших наукових розробках. За таких умов ґрунтовне 

опрацювання проблематики права національної безпеки і оборони на базі 

вітчизняного законодавства, є важливим завданням правової науки загалом. 

Водночас наукові дискусії стосовно диференціації права на галузі, 

визначення «традиційних» та комплексних галузей права, а також їх 

різноманітних об’єднань, можливостей становлення та розвитку нових 

галузей передусім зумовлено прагматичністю цього питання у юридичній 

науці внаслідок регламентації поділу права на галузі у паспортах наукових 

спеціальностей. На Міністерства освіти і науки України від 28.12.2018 р. 

№ 1477 було затверджено примірний перелік та опис предметних напрямів 

досліджень у межах спеціальності «Право», за якими проводиться захист у 

спеціалізованій вченій раді. Право національної безпеки було визначено як 

предметний напрям наукових досліджень, на відміну від паспортів 

спеціальностей, що відповідали галузям права.  

Зазначене відображає більш прагматичний підхід у диференціації 

галузей, базуючись насамперед на визначенні напрямів правової 

спеціалізації. Так, наприклад, у правовій освіті в США на  рівні  навчальної  

дисципліни  курс  права  національної  безпеки  почав запроваджуватися у 

1974 р. і нині викладається у 130 навчальних закладах США, зокрема, на рівні 

магістра з права національної безпеки [790, p. 163–168]. Здебільшого право 

національної безпеки викладається як спеціалізований курс, що поєднується 

із спорідненими курсами військового права, кримінального судочинства, 

антимонопольного законодавства, права надзвичайних ситуацій. Увага  

науковців у США зосереджена,  передусім,  на практичних аспектах права, 

що вимагає певної адаптації для курсів, які викладаються практикуючим 

юристам, тому наукові дискусії і теоретичні обґрунтування стосовно 

систематизації  права  та  виокремлення  конкретних  галузей досить рідкі. 

Загалом вважається, що оскільки невід’ємною частиною права є судові  
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прецеденти,  то  і  галузі  права  характеризуються,  насамперед,  сферою  

правової практичної спеціалізації. Зазначений  підхід  не  обов’язково  

пов’язується  із  ухваленням  основного кодифікованого законодавчого акту, 

що становить серцевину для формування відповідної галузі права або 

напряму правової спеціалізації.  

Зазвичай, юридична  спеціалізація  у  певному напрямі, що може мати 

назву відповідного «права» (наприклад, «право національної безпеки), 

зумовлюється специфічністю визначених суспільних відносин, які 

виникають, і ґрунтується на  вирішенні  практичних  питань застосування 

існуючого права, розв’язанні суперечок, і лише у майбутньому – на судових 

прецедентах та спеціальних законодавчих актах.  

Іноді конкретні спеціалізації напрямів відбуваються через деякий час 

після  ухвалення законодавчого акту та під впливом суспільних потреб, що 

виникають. Зокрема, основний законодавчий акт у сфері національної 

безпеки США було ухвалено ще 1947 року, але зростання суспільної потреби  

у праві національної безпеки, особливостей його застосування у цій сфері, 

підготовки кваліфікованих фахівців та необхідності вирішення судами спорів 

та формування правових позицій було зумовлено прийняттям низки 

законодавчих актів щодо боротьби з тероризмом після терористичних атак у 

2001 році.  

Повертаючись до питання розвитку національної безпеки, як концепції, 

та її правового забезпечення, необхідно зазначити, що до початку XXI 

століття система національної безпеки окремих держав та спільної 

(колективної) безпеки, яка діяла в рамках міжнародних об’єднань, 

розвивалась у напрямі вдосконалення механізмів управління, забезпечення 

економічного, технічного та наукового розвитку оборонного потенціалу 

держав за умови принципової очевидності супротивника. Певна 

неочевидність загроз від одного джерела могла проявлятися лише для 

специфічних суб’єктів – наприклад, середньовічних торгівельних союзів міст 

[234; 887, p. 515], або перших транснаціональних корпорацій [907]. 
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Такий стан був сталим до виникнення нових загроз глобального 

характеру. Хоча міжнародний тероризм, організована злочинність 

транснаціонального характеру, міграція населення були загрозами і раніше, 

глобалізація сучасного світу і розвиток інформаційних технологій мали 

особливий вплив на розвиток національної безпеки. У певний спосіб змінився 

сам контекст суспільних відносин, водночас підходи до правової 

регламентації, особливо у питанні визначення методів досягнення цілей 

правового регулювання, залишилися тими самими, що і у минулому столітті. 

Свідченням цього є особливості регулювання («урядування») у питанні 

використання окремих технологій розподіленого доступу, що іноді 

вважаються прикладом повної децентралізації. Децентралізований орган 

координаційного характеру, що забезпечує роботу системи, не здійснює 

прямого управління в тому розумінні, що зазвичай застосовується до 

державних органів [815; 816; 919]. Попри активне обговорення цього питання 

у пресі, нині пряма загроза є віддаленою, але при впровадженні ефективних 

та швидких механізмів використання криптовалют як засобу платежів, 

суверенітет окремих держав в економічній сфері може бути обмежено. 

Особливість полягає в тому, що розподілений характер криптовалют 

необмежено розширює кількість недержавних суб’єктів, що здійснюють 

вплив та мають здатність впливати на безпеку в глобальному масштабі та на 

національну безпеку окремих держав.  

Отож існування особливих суб’єктів (що не є державами), здатних 

суттєво впливати на національну безпеку окремих країн, є незаперечним. 

Фактори впливу можуть бути складними і непередбачуваними. До того ж 

виникатимуть поєднання дій та інтересів таких суб’єктів, ефекти від такого 

поєднання нині важко уявити.  

Отже, концепт «національної безпеки», який виник на основі поняття, 

відмінного від традиційного сприйняття безпеки для окремої людини, 

знайшов своє відображення у праві та правовій науці. Враховуючи наявні 

труднощі із визначенням галузі права та галузі законодавства, можна 
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стверджувати, що право національної безпеки становить певну юридичну 

спеціалізацію, напрям наукових досліджень. В усякому разі право 

національної безпеки у вітчизняній правовій науці пройшло певний шлях 

концептуалізації, що нині реалізовано шляхом його виокремлення з-поміж 

інших напрямів спеціалізації.  

 

1.2 Проблема співвідношення національної безпеки й напрямів безпеки         

 

Поряд з концепцією «національної безпеки», розвивалися й інші 

концепції окремих видів (напрямів) безпеки. Особливо важливим є 

відмежування та виокремлення державної безпеки. До інших активно 

досліджуваних видів безпеки можливо віднести економічну, воєнну, 

екологічну, інформаційну тощо. Зрозуміло, що виокремлення видів безпеки 

є доволі тривалим процесом, у рамках якого постійно відбувається пошук 

нових видів (складових). Філологічне розуміння як національної безпеки, так 

і окремих видів або напрямів безпеки, полягає у з’ясуванні цього терміну. 

Передусім його трактують крізь призму терміну «захищеність». Термін 

«захищеність» є похідним за словотворенням від терміну «захист», що 

відбувається у процесі інтелектуалізації сучасної української мови внаслідок 

лексичних новацій, що спершу проявляються у публіцистиці [250; 659, с. 72]. 

Саме собою походження терміну «захист» є більш давнім, але словотвірна 

новація простежується з самого початку у публіцистичній лексиці як 

намагання створити пояснення для сприйняття терміну «безпека».  

Серед традиційних видів безпеки можливо виділити своєрідні погляди 

на визначення сутності державної безпеки та її співвідношення із 

національною безпекою. Зазвичай, сутність інших окремих видів безпеки, що 

складають національну безпеку, визначається більш просто. З приводу 

осмислення сутності поняття «державна безпека» та пошуку його місця у 

системах забезпечення безпеки, існує досить значний масив наукових праць. 

На думку низки науковців, вперше словосполучення «державна безпека» на 
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термінологічному рівні згадується у документах Російської імперії XIX 

століття. Перед тим, як проаналізувати відповідні погляди, необхідно 

визначитись із особливостями сприйняття іншомовних (у цьому разі 

російських) текстів. У російській мові існують терміни «государство» та 

«держава», відповідно глава держави може йменуватися як «государь» чи 

«самодержец» [400, с. 122, 138, 603; 657, с. 389]. У такий спосіб прийменник 

«государственный» у російській мові може стосуватись як держави 

(«государство»), так і монарха («государь»). Термінологічне значення 

залишається у російській мові досить неоднозначним для сприйняття. 

Наприклад, у дослідженнях, присвячених російській мові XVIII ст., термін 

«государство» трактується і у значенні влади монарха («государя») та його 

правління [658, с. 198–199]. Термін «государственный» і «государев» у 

XVIII ст. міг сприйматись як синонім у значеннях «той, що належить до 

монарха» (стосувалось, зокрема, і людей) і «казенний» (стосувалося 

здебільшого майна) [658, с. 196–197].  

Отже, сучасні дослідники в основному зосереджуються на вживанні 

російськомовного терміну «государственная безопасность». Нині  

категорично неприйнятною є позиція щодо пошуку слідів «державної 

безпеки» у часи Давнього світу та Середньовіччя. У такому разі наявна 

абсолютизація історичних аналогів, ґрунтуючись на сучасному розумінні. 

Прикладом цього є намагання розглядати забезпечення державної безпеки, 

використовуючи історичні відомості щодо існування у давніх суспільствах 

органів влади або категорій осіб, які виконували функції, подібні до 

компетенції деяких сучасних державних органів [300, с. 102–105; 633, с. 41–

42; 740, с. 49]. Однак, розглядаючи функцію захисту держави, наприклад, у 

Київській Русі, і оголошуючи її тотожною сучасному розумінню 

забезпечення державної безпеки, необхідно пам’ятати і про особливості 

монархічної організації тогочасного суспільства, не кажучи вже про 

суспільні, економічні та релігійні феномени. Тому функція забезпечення 
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безпеки насамперед стосувалася монарха (його особи, родини, влади, майна), 

а не певного суспільства (населення, окремих його верств).  

Історію використання терміну «державна безпека» дослідив російський 

вчений І. В. Гурлєв. Зокрема, на думку вченого, зазначений термін 

вживається у Російській імперії приблизно з 1820-х рр., зокрема, у 

нормативно-правових актах [152, с. 149–152]. Віддаючи належне глибині 

охоплення матеріалу, все-таки необхідно зазначити, що вжиття вказаного 

терміну нагадує історію із терміном «національна безпека» в американській 

політичній думці. Так, словосполучення «державна безпека» міститься у 

маніфесті імператора Миколи І від 13 (25) липня 1826 року, де він пояснював 

свої дії з придушення антимонархічних повстань, а також у документі, 

відомому історичній науці як «Конституція Пестеля». Водночас у першому 

випадку вжиття терміну є лише філологічним оборотом, принаймні його 

значення у маніфесті не розкривалось, а якщо зважати на загальне розуміння 

терміну «государственный» у тогочасній російській мові, то воно вживалось 

і щодо держави як країни, і щодо відповідного суспільства, і щодо монархії, 

не кажучи про цілком абсолютистське сприйняття правових реалій 

російським імператором.   

Що стосується поглядів П. Пестеля, висловлених ним у програмному 

документі («Руська правда» або «Конституція. Державний Завіт…»), то 

вжиття терміну було подібним до Маніфесту Миколи І, носило 

публіцистичний характер, тому у жодний спосіб його значення не 

пояснювалося. Якщо проаналізувати цей значний за обсягом документ, що 

містить загальні роздуми та засади організації побудови системи державної 

влади і який неможливо назвати нормативно-правовим актом у сучасному 

розумінні, то необхідно відзначити розуміння «Державної Безпеки» – вищої 

мети, що надає підстави до приєднання до Росії інших держав (§ 2 Глави 1), 

або як мети створення армії та ополчення (§ 6 Глави 3). Натомість сам термін 

«безпека» трактується як загальне поняття, що стосується усього суспільства 
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(Розділ «Введение. Разделение государственного благоденствия на 

Безопасность и Благосостояние») [420].  

У майбутньому публіцистичне забарвлення сприйняття терміну 

зберігалось і у нормативно-правових (та розпорядчих) актах Російської 

імперії. Досить часто у літературі згадується надзвичайний нормативно-

правовий акт, що був виданий у зв’язку із вбивством імператора Олександра 

ІІ 14 серпня 1881 року – «Положення про заходи з охорони громадського 

порядку й громадського спокою Російської імперії». Пункт 15 розділу ІІ 

Положення згадує повноваження низки посадових осіб у випадках 

надзвичайних ситуацій з видання постанов щодо попередження порушень 

громадського порядку і державної безпеки. Водночас у тексті Положення 

активно вживаються словосполучення «державний («государственный») 

порядок» і «громадська безпека», що свідчить про публіцистичне 

забарвлення термінології і відсутність у цього терміну визначеного 

юридичного значення у той час. В умовах російської монархії навряд чи 

йшлося про виокремлення якоїсь функції держави або державного органу із 

змістом забезпечення (охорони, захисту) державної безпеки. Принаймні 

завдання тотожні сучасним уявленням про контррозвідку, боротьбу з 

політичними супротивниками, забезпечення безпеки глави держави 

(монарха, його родини), захист вищих органів влади розглядались у рамках 

науки поліцейського або адміністративного права серед повноважень поліції. 

Класичне уявлення того часу міститься у роботі І. Андрієвського. Зокрема, 

поліція, як діяльність, може бути розділена на поліцію безпеки та поліцію 

добробуту. Забезпечення безпеки, що трактується у сучасному значенні 

превенції або профілактичної діяльності, і є сутністю саме поліцейської 

діяльності [16, с. 2, 5–6]. Зазначена концепція щодо виокремлення поліції 

безпеки запозичена з творів німецьких юристів та прусської практики 

державного управління XIX ст. і ґрунтується на положенні про існування 

певної сфери у вигляді охорони публічного правопорядку від різноманітних 

потрясінь. «Поліція безпеки» у такому вигляді протиставлялася поліції 
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благоустрою та судовій поліції, яка проводила встановлення особи, що 

вчинила правопорушення і забезпечувала його покарання в суді [683, с. 143–

145]. Відгомін зазначеного сприйняття виявляється у сучасній побудові 

органів поліції у скандинавських країнах [435, с. 32].  

Термінологічні розвідки, що проводилися низкою учених, встановили 

практичну відсутність уживання терміну «державна безпека» на етапі 

встановлення і розвитку радянської влади, та введення його у майбутньому в 

правовий обіг у 1934 р. внаслідок утворення в структурі Народного 

комісаріату внутрішніх справ СРСР Головного управління державної безпеки 

[64, с. 221]. Правовою підставою для реорганізації слугувала постанова 

Центрального виконавчого комітету СРСР від 10.07.1934 р. № 8 «Про 

утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ», 

пунктом 2 якої на НКВС було покладено завдання забезпечення 

революційного порядку та державної безпеки з утворенням в його структурі 

відповідного Головного управління державної безпеки [395]. При цьому 

термін «державна безпека», так само, як і «революційний порядок», у тексті 

нормативно-правового акту не тлумачився. У цьому разі вжиття терміну було 

обумовлено публіцистичними особливостями. Є підстави стверджувати і про 

вплив на прийняття рішення уявлень дореволюційних російських учених 

щодо «поліції безпеки». Не потрібно відкидати й можливого запозичення з 

управлінської практики Німеччини, оскільки з 1919 року існувала «Поліція 

безпеки» (Sicherheitpolizei), як парамілітарне утворення, а потім – підрозділ 

поліції [910], що у майбутньому була підпорядкована Головному управлінню 

імперської безпеки (Reichssicherheitshauptamt) [747, с. 4]. 

Повертаючись до вжиття терміну «державна безпека» в СРСР, важливо 

згадати його регламентацію безпосередньо у тексті Конституції СРСР 

1936 року. Необхідно акцентувати увагу на особливостях вжиття терміну 

«державна безпека» у тексті Основного Закону. Зокрема, п. «и» ст. 14 

Конституції СРСР 1936 року, серед предмету відання Союзу РСР наводить 

охорону державної безпеки [278]. Водночас, у Конституції СРСР 1924 року, 
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що містить у розділі ІІ Декларацію про утворення СРСР, серед предметів 

відання Союзу РСР та республік, зазначений предмет не згадується [408]. 

Положення Конституції СРСР 1936 року було імплементовано у 

законодавство УРСР, шляхом визнання ст. 13 Конституції УРСР згадуваних 

прав Союзу РСР [281].  

Отже, завдання «охорони державної безпеки» було визначено як 

предмет відання СРСР. У такий спосіб логічним є покладення зазначеного 

завдання на відповідний загальносоюзний орган управління – НКВС, хоча це  

і відбулося раніше, аніж відповідна конституційна підстава. Що стосується 

визначення змісту такого предмету відання, то упродовж тривалого періоду 

він залишався без відповідної розробки, про що свідчать численні зміни у 

структурі, організації та функціях НКВС наприкінці 1930 – середині 1950-х 

років. Тому майже неможливо прослідкувати зміст відповідного завдання, 

ґрунтуючись на дослідження предмету відання та компетенції підрозділів 

державного органу. Зокрема, від початку утворення ГУДБ у структурі НКВС, 

до його складу було включено підрозділи, що здійснювали функції розвідки, 

контррозвідки, боротьби з політичними супротивниками влади, охорони 

вищих органів влади та посадових осіб, а також ті підрозділи, що були 

зосереджені на відповідних об’єктах (Збройні Сили, промисловість, 

транспорт і зв’язок). Ті підрозділи НКВС, що здійснювали поліцейські 

функції у розумінні уявлень про поліцію благоустрою та судову поліцію 

німецьких юристів, залишалися в НКВС без об’єднання у ГУДБ. Водночас 

з’явилася різниця у посадовому становищі та правовому статусі службовців 

підрозділів ГУДБ та інших підрозділів НКВС, шляхом введення різних 

спеціальних звань та дещо різного матеріального забезпечення на користь 

ГУДБ  [110, с. 313; 341, с. 104]. 3 лютого 1941 року ГУДБ фактично було 

виділено в окремий державний орган – Народний комісаріат державної 

безпеки СРСР [110, с. 336–337]. Проте згодом (у липні 1941 року) зазначені 

народні комісаріати було об’єднано із подальшим виокремленням деяких 
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підрозділів (Особливі відділи) у підпорядкування Народного комісаріату 

оборони СРСР.  

Історія свідчить про постійну реорганізацію системи державних 

органів у цій сфері. Зокрема, після утворення у 1946 році Міністерства 

державної безпеки СРСР (з одночасним залишенням існування МВС), 

спостерігається постійна передача окремих підрозділів між двома 

відомствами, причому спостерігати у цьому якусь закономірність 

неможливо. Наприклад, у 1949 році з МВС до МДБ у підпорядкування було 

передано Головне управління робітничо-селянської міліції, що виконувало 

лише функції боротьби зі злочинністю та забезпечення громадського порядку 

[110, с. 363].  

Детальний аналіз поглядів щодо причин підпорядкування органів 

міліції Міністерству державної безпеки СРСР міститься у роботі 

О. А. Резнікова [610]. На думку науковця, зазначені рішення зумовлювалися 

необхідністю обмеження компетенції МВС у певний період часу лише на 

функції будівництва особливо важливих об’єктів промисловості і транспорту 

із залученням примусової праці осіб, що позбавлені волі, із залишенням за 

МДБ майже всіх традиційних поліцейських функцій [610, с. 20–21]. Також 

можливим є прийняття управлінських рішень, з огляду на особисті стосунки 

та інтриги окремих керівників відомств того часу. 

У такий спосіб, ймовірно поняття «державна безпека» тривалий час 

вважалося лише публіцистичним терміном і не мало юридично або науково 

визначеного змісту, а всі організаційні заходи, пов’язані з утворенням та 

функціонуванням державних органів, мали своїм підґрунтям 

внутрішньополітичні причини. 

Отже, протягом 1930–1940-х рр. сприйняття терміну «державна 

безпека» навряд чи виходило за межі винятково публіцистичного характеру. 

Певний сплеск наукового інтересу до виокремлення державної безпеки та 

пізнання сутності її забезпечення можливо спостерігати після утворення 

спеціального державного органу – Комітету державної безпеки, насамперед, 
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у т. зв. «відомчій» науці (вченими навчальних закладів підпорядкування 

КДБ). Безпосередньо КДБ при Раді Міністрів СРСР було створено Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 13 березня 1954 року, а власне положення 

про зазначений Комітет було затверджено Президією ЦК КПРС від 9 січня 

1959 року і тривалий час не публікувалося [394]. При цьому в Положенні 

було підкреслено, що КДБ та його органи на місцях є «політичними 

органами», що здійснюють заходи ЦК партії та Уряду із захисту 

соціалістичної держави від посягань з боку зовнішніх і внутрішніх ворогів, а 

також з охорони державних кордонів СРСР. Пунктом 3 Положення було 

визначено, що КДБ несе відповідальність за забезпечення державної безпеки 

і звітує перед партійними органами. Якщо аналізувати зміст діяльності, то на 

КДБ було покладено завдання, аналогічні за змістом, визначеним для ГУДБ, 

з додаванням завдань охорони державного кордону та забезпечення 

урядового зв’язку. Водночас зміст охорони державної безпеки Положення не 

конкретизувало. І хоча зазначене Положення, з погляду сучасності, може 

вважатися радше політичним та публіцистичним документом, що має і 

правове значення, виокремлення поняття «державна безпека» спонукало до 

певної наукової активності у питанні розробки змісту зазначеного терміну. 

Вузько відомчий характер наукових досліджень не сприяв належній 

глибині, а вплив політичного фактору обмежував сферу наукового пошуку. 

Більшість наукових праць 1960–1980-х рр. дотепер обмежені у доступі та 

відкрито не публікувалися.  

Загалом офіційну позицію «відомчої науки» можливо проілюструвати 

визначенням державної безпеки з «Контррозвідувального словника» Вищої 

школи КДБ СРСР 1972 року. «Державна безпека» – це «стан міцності та 

непорушності суспільного та державного ладу СРСР в умовах існування 

внутрішніх та зовнішніх класово-ворожих сил, здатність держави 

протистояти підривній діяльності зовнішніх та внутрішніх ворогів. Заходи, 

що спрямовані на боротьбу з підривною діяльністю супротивника, 



66 

 

становлять зміст поняття охорони державної безпеки» [285, с. 72–73, 205–

206]. 

Розуміння суспільного та державного устрою корелювало із 

положенням розділів І та ІІ Конституції СРСР 1936 року. Суспільний лад 

(устрій) визначався як певна система суспільних відносин, що 

характеризували соціалістичну сутність держави, влади Рад депутатів, 

системи господарювання, власності, організації праці. Державний лад 

визначався федеративним устроєм, розподілом предметів відання між 

Союзом РСР та союзними республіками.  

В ухваленій 1977 року новій Конституції СРСР термін «державна 

безпека» вжито аналогічно приписам Конституції СРСР 1936 року, а саме у 

питанні розмежування предмету відання Союзу РСР та союзних республік 

(п. 9 ст. 73). Водночас серед повноважень Ради Міністрів СРСР було 

визначено вжиття заходів із забезпечення державної безпеки (п. 4 ч. 2 ст. 131) 

[277]. Відповідно до цього у наступному році КДБ було реорганізовано із 

державного органу при Раді Міністрів – у державний орган з правами 

державного комітету, що підпорядковується Уряду.  

У тексті Конституції СРСР вжито також термін «безпека країни» 

(держави). Зокрема, забезпечення безпеки країни було визначено головним 

завданням соціалістичної загальнонародної держави у преамбулі та статті 32 

Конституції. У такий спосіб виникла певна термінологічна неузгодженість, 

що обумовило наукові дискусії стосовно з’ясування сутності термінів 

«державна безпека», «безпека держави» та «безпека країни» [404, с. 208; 619, 

с. 44–45]. Загалом уведення термінологічної конструкції «безпека країни» 

(безпека держави) виявилося у подальшому російському законодавстві 

(Закон РФ «Про безпеку» від 05.03.1992 р. та інші пов’язані акти 

законодавства) та наукових працях, які ґрунтувалися на цьому законодавстві 

[740, с. 40–41]. У вітчизняній правовій науці ці питання є мало висвітленими.   

Різниця у підходах до виокремлення термінів «державна безпека» у 

законодавстві Російської Федерації та України зумовила і певну відмінність 
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у наукових підходах. У Конституції УРСР 1978 року окреме завдання щодо 

охорони державної безпеки було відсутнє, оскільки згідно зі ст. 73 

Конституції СРСР охорона державної безпеки була віднесена до предмету 

відання Союзу РСР. Статтею 30 Конституції УРСР визначалося, що 

Українська РСР бере участь у забезпеченні безпеки та обороноздатності 

країни, а статтею 68 – потреба у забезпеченні безпеки – визначено підставою 

для об’єднання у Союз РСР [282].  

Визначаючи повноваження Ради Міністрів УРСР у ст. 118 Конституції, 

законодавець передбачив повноваження із вжиття заходів із забезпечення 

державної безпеки та обороноздатності країни у межах, встановлених 

Конституцією СРСР. Отже, термін «державна безпека» було вжито у 

законодавстві, водночас його розуміння ґрунтувалося на визнанні завдання із 

її охорони відповідно до розмежування компетенції між Союзом РСР та 

УРСР.  

У 1990 році до Конституції УРСР вносилися зміни, які містили згадки 

про термін «державна безпека» та «безпека держави» (нові редакції ст. 7 

щодо заборони створення і діяльності партій та громадських організацій і 

рухів, що ставлять за мету, окрім іншого, підрив безпеки держави, ст. 49 щодо 

можливості встановлення обмежень об’єднання у політичні партії, інші 

громадські організації в інтересах зокрема державної безпеки). Водночас, 

внаслідок змін у Конституції з 1992 року, в її тексті вживається термін 

«національна безпека» (серед повноважень Президента України, визначених 

ст. 114-5 у редакції Закону від 14.02.1992 р., та Кабінету Міністрів України, 

визначених ст. 119 із змінами, внесеними Законами від 19.06.1991 р., 

17.09.1991 р. та 14.02.1992 р.).  

Неоднозначність термінів зумовлена, зокрема, й неоднозначністю 

найменування відповідного державного органу. Так, постановою Верховної 

Ради України від 20.09.1991 р. було створено Службу національної безпеки 

України з ліквідацією Комітету державної безпеки. Мета прийняття 

зазначеної постанови у її преамбулі містить згадки про інтереси державної 
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безпеки [576]. У майбутньому забезпечення державної безпеки відповідним 

Законом України (ст. 1) було покладено на Службу безпеки України [572]. 

При цьому за змістом Закону зазначене забезпечення фактично є 

призначенням Служби, оскільки безпосередні завдання конкретизовано у 

статті 2 цього самого законодавчого акту.  

Зазначені вище законодавчі новації зумовили і виокремлення завдання 

визначення сутності державної безпеки, хоча увага науковців до проблем 

власне державної безпеки була зосереджена меншою мірою, аніж до проблем 

безпеки національної. Насамперед тлумачення сутності поняття «державна 

безпека» намагалися дати науковці у сфері кримінального права, оскільки 

згадка цього терміну містилась у ст. 56 Кримінального кодексу України 1960 

року (ст. 111 Кримінального кодексу України 2001 року). Ґрунтовний аналіз 

доволі різнопланових поглядів з цього приводу, висловлених у різних 

коментарях до Кримінального кодексу України, наведено І. Ф. Коржом 

[292, с. 31]. Тлумачення терміну «державна безпека» наводиться не в усіх 

коментарях до КК України, а судова практика оминає зазначеного 

тлумачення, з огляду на вичерпне визначення у диспозиції ст. 111 КК України 

форм вчинення державної зради. Загалом розуміння «державної безпеки» 

вченими-криміналістами будувалося на визначенні її сутності як об’єкту 

(родового об’єкту), щодо певної особливої категорії злочинів. Оскільки саме 

собою розуміння об’єкту злочину також змінюється у плані відходу від 

традиційного його сприйняття, як певної сукупності суспільних відносин [29, 

с. 70–75; 259, с. 199; 653; 677; 678, с. 252; 685, с. 140–142], то і визначення 

державної безпеки (безпеки держави, або відповідних інтересів) також 

змінюється.   

Детальні дослідження були зроблені науковцями, що присвятили свої 

роботи організаційно-правовим проблемам створення та функціонування 

системи забезпечення державної безпеки і діяльності спеціальних державних 

органів. Правовою підставою для таких досліджень були вимоги 

законодавства щодо забезпечення державної безпеки. Концепція (основи 
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державної політики) національної безпеки України, схвалена постановою 

Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-вр, серед сфер 

життєдіяльності, у яких можливі загрози національній безпеці, та сфер, у 

яких реалізується державна політика, не згадує державну безпеку. До того ж 

найменування сфер (політичної, економічної, соціальної, воєнної, 

екологічної, науково-технологічної, інформаційної) не містить у собі згадки 

про безпеку та її види. Тому до оновлення законодавства у сфері національної 

безпеки, питання забезпечення державної безпеки регламентувалися лише з 

урахуванням припису спеціального закону, як основне призначення Служби 

безпеки України. Закон України «Про основи національної безпеки» від 

19.06.2003 р. передбачав серед відповідних сфер і сферу державної безпеки 

та безпеки державного кордону (ст. ст. 7 і 8).  

Виокремлення державної безпеки, як окремої сфери, зумовило і певний 

науковий інтерес до визначення цього терміну. Згідно з визначенням C. Г. 

Гордієнка державна безпека – це форма (різновид) національної безпеки, що 

«дає змогу державі забезпечувати стабільне функціонування державних та 

суспільних інституцій, а також стан їхньої захищеності від потенційних і 

реальних загроз» [136, с. 119]. 

В. Г. Пилипчук визначає державну безпеку як «захищеність 

державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, 

економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України від 

зовнішніх і внутрішніх загроз, розвідувальних, терористичних та інших 

протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також 

організацій, окремих груп і осіб на життєво важливі інтереси України» [434, 

І. Ф. Корж дає визначення державної безпеки, як збалансованого стану 

функціонування держави, як політичного інституту влади, що досягається 

шляхом прогнозування, запобігання, виявлення та мінімізації негативного 

впливу наявних та ймовірних загроз основним ознакам держави (насамперед 

інститутам державної влади, територіальній цілісності, суверенітету, 



70 

 

грошово-кредитній та податковій системам), та дає змогу державі ефективно 

реалізувати своє соціальне призначення щодо забезпечення подальшого 
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В. Я. Настюком запропоновано розглядати державну безпеку як 

систему загальних та спеціальних заходів,  які забезпечують надійне та 

стабільне існування держави, як політичної організації всього суспільства, а 

також захист від реальних та потенційних загроз (ризиків) зовнішнього та 

внутрішнього характеру, які здатні завдавати шкоди її нормальному 

функціонуванню [379, с. 56].  

О. А. Чуваков вважає, що державною безпекою є стан (властивість) 

держави, за якого створені умови для існування встановленого 

конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності України [746, 

с. 195]. 

В. В. Чумак і  Б. В. Бернадський визначають державну безпеку як 

«систему гарантій, що передбачає збалансований стан функціонування 

держави, під яким трактують стан міцності та непорушності державного і 

суспільного ладу держави, її територіальної цілісності й незалежності у 

визначенні зовнішньої та внутрішньої політики. Це передбачає і стан 

захищеності, гарантований системою суспільних відносин та здатністю 

держави протистояти глобальним викликам і ворожим діям суб’єктів 

міжнародних відносин» [748, с. 102]. 

Підсумовуючи наукові позиції, можливо виокремити безпосередній 

зв’язок поняття державної безпеки із державою, як соціальним інститутом 

(політичною організацією суспільства). Важливим у розумінні державної 

безпеки є пропозиції С. Г. Гордієнка та В. Г. Пилипчука визначати відповідні 

загрози з їх конкретизацією. Водночас необхідно дещо уточнити властивості 

держави, які підлягають захисту від зазначених загроз. Безперечно, в основі 

розуміння є виокремлення трьох складових – конституційного ладу, 

державного суверенітету та територіальної цілісності держави. Зазначене 

ґрунтується на приписах законодавства. Зокрема, Закон України «Про основи 
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національної безпеки України», що діяв протягом 2003–2018 рр., у ст. 3, 

перераховуючи об’єкти національної безпеки України та визначаючи серед 

них державу, розкривав такі її складові, як конституційний лад, суверенітет, 

територіальну цілісність та недоторканість. Останні дві складові є похідними 

від поняття суверенітету і стосуються території держави. У питанні 

визначення конституційного ладу необхідно визначити доцільність його 

трактування як державного ладу, регламентованого Конституцією України. 

Щодо визначення сутності державного ладу, то прийнятною є позиція 

Л. Р. Наливайко стосовно розуміння державного ладу, як нормативно 

впорядкованої (унормованої) системи суспільних відносин, гарантованих 

Конституцією та законами України, з організації і діяльності держави та її 

основних інституцій, детермінованих синтезом історичних умов, 

закономірностей, традицій, новацій і тенденцій сучасного демократичного 

розвитку [376, с. 200]. 

Після оновлення законодавства у сфері національної безпеки Закон 

України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. не визначає 

окремо об’єкти національної безпеки, але наводить ті самі складові щодо 

держави у ст. 3, розкриваючи принципи державної політики, що має бути 

спрямована на захист. У такий спосіб зазначене законодавче формулювання 

повторює зміст поняття «об’єкти національної безпеки» у розумінні Закону 

України «Про основи національної безпеки України» [544].  

У п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» 

надано визначення державної безпеки як захищеності «державного 

суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного 

ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і 

потенційних загроз невоєнного характеру» [535]. Оскільки з погляду 

юридичної техніки, роз’яснення терміну у ст. 1 необхідно для розуміння його 

значення у майбутньому в тексті законодавчого акту, словосполучення 

«державна безпека» у подальшому у тексті Закону вживається лише двічі (як 

основне призначення Служби безпеки України (ч. 1 ст. 19), і як завдання у 
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взаємодії для Національної гвардії України (ч. 5 ст. 18). Але спеціальні 

законодавчі акти, які регламентують діяльність Служби безпеки України та 

Національної гвардії України, визначення цьому терміну не дають. 

Зазначена законодавча дефініція є не досить вдалою, враховуючи певну 

розмитість у використанні обороту «інших життєво важливих національних 

інтересів», оскільки законодавчий акт перелічує лише «фундаментальні 

національні інтереси України» (ч. 3 ст. 3), а роз’яснення терміну у п. 10 ч. 1 

ст. 1 також є доволі нечітким, оскільки тлумачить найменування поняття 

«інтерес» через його зміст – теж «інтерес».   

Водночас законодавець зберіг загальне розуміння сутності державної 

безпеки у питанні його приналежності до держави та її складових. 

Повертаючись до визначення інших видів безпеки, що складають у 

своїй сукупності національну безпеку, необхідно зазначити про наявний 

плюралізм поглядів щодо диференціацію окремих видів (напрямів) такої 

безпеки. Зазначене у поєднанні з історично усталеною термінологією щодо 

видів безпеки у різних сферах людської діяльності, у певний спосіб 

ускладнює сприйняття окремих видів безпеки. Водночас, висвітлюючи 

насамперед правові аспекти забезпечення національної безпеки, доцільно 

виокремити ті види (складові), що безпосередньо визначені у нормативно-

правових актах. Традиційно як окремі види, які складають національну 

безпеку, перелічуються економічна та інформаційна безпека, оскільки 

важливість їх забезпечення підкреслена положеннями ч. 1 ст. 17 Конституції 

України. Окрім цього, необхідно врахувати приписи ч. 4 ст. 3 Закону України 

«Про національну безпеку України», яка визначає принципи державної 

політики у сферах національної безпеки й оборони, але не надає вичерпного 

переліку окремих видів безпеки, що складають національну безпеку. Серед 

зазначених видів законодавець вважає за необхідне виокремити воєнну, 

зовнішньополітичну, державну, економічну, інформаційну, екологічну та 

кібербезпеку, хоча і допускає розширення переліку вжиттям слова «тощо» 

[535]. 
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Термін «воєнна безпека» розглядається законодавцем фактично як 

дихотомія з терміном «державна безпека», виокремлюючи різницю лише за 

характером загроз. Зокрема, воєнною безпекою вважається захищеність 

«державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від 

воєнних загроз» (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку 

України»). Тобто об’єктами захисту є власне держава та її складові, але на 

відміну від державної безпеки, метою захисту є присутність (існування) 

загроз воєнного характеру. Надалі воєнна безпека термінологічно вживається 

у ст. 28 вказаного Закону, що регламентує питання розробки та ухвалення 

Стратегії воєнної безпеки як документу планування у цій сфері.   

Водночас науковці поняття воєнної безпеки сприймають дещо по-

іншому. Зокрема, О. І. Погібко надає визначення воєнної безпеки як стану 

«правових норм, які дають змогу: шляхом проведення політики безпеки 

стримувати і послідовно знижувати рівень воєнної загрози і воєнної 

небезпеки застосування збройної сили проти держави; при виникненні 

воєнного конфлікту –  відбити агресію та унеможливити або максимально 

обмежити деструктивний прояв збройної сили всередині держави» [442, 

с. 472]. Існує подібна позиція, згідно з якою воєнна безпека – це «стан 

правових норм і відповідний їм стан воєнної організації держави, який 

характеризується відсутністю неприпустимого ризику, пов’язаного з 

можливістю застосування збройної сили з боку потенційного (реального) 

агресора або проявів збройної сили всередині держави» [22, с. 156]. 

Однак розуміння безпеки як стану саме правових норм, є доволі 

дискусійним, водночас дослідники чітко виокремлюють поняття агресії у 

розумінні відповідної загрози та сутності воєнної безпеки, як засобу відсічі.  

П. П. Богуцький запропонував розуміти під воєнною безпекою стан 

захищеності суспільства, держави від загроз воєнного характеру, якому 

властива можливість, здатність Збройних Сил та інших військових 
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формувань держави подолати воєнну загрозу із застосуванням воєнної сили 

[68, с. 101]. 

Існує також підхід, що характеризується розширеним розумінням 

сутності загроз. Зокрема, А. О. Пелих, утримуючись від надання дефініції 

поняттю «воєнної безпеки», констатує існування у літературі «єдиного 

підходу» її сприйняття, як готовності та здатності держави надійно захищати 

свої інтереси та суверенітет, протистояти воєнній агресії і будь-яким іншим 

формам зовнішнього тиску та шантажу з позиції сили, а також запобігати 

спробам розв’язання внутрішнього соціального або міжнаціонального 

конфлікту із застосуванням збройного насильства або терористичної 

діяльності [418, с. 29]. В основі визначень у всякому разі лежить розуміння 

воєнного характеру загроз (небезпек), тобто загроз, що пов’язані із 

застосуванням воєнної сили (збройної боротьби) [321, с. 73].   

Окрім констатації воєнного характеру загроз, розуміючи 

термінологічну складність запропонованих конструкцій та дискусійний 

характер проблематики, необхідно дослідити особливості правового 

розуміння термінів «агресія» та «воєнна сила». Загалом поняття «агресія» у 

міжнародному праві включає застосування збройної сили однією державою 

проти іншої держави чи народу [71, с. 178; 405]. Серед видів дій, що 

розглядаються як прояви агресії, 5 із 7 прямо передбачають застосування 

збройних сил [405]. Окрім «збройних сил», агресією вважається також 

застосування інших «груп насильницького спрямування». У будь-якому разі 

агресія здійснюється державою (відповідно її органами). Класичним 

інструментом агресії є збройні сили держави, що розуміються як військові 

формування «регулярного» та «нерегулярного» характеру. У такий спосіб 

забезпечення безпеки у цій сфері (як наслідок реалізації функції оборони 

держави), що об’єднано термінологічно як «воєнна безпека», має за мету 

відвернення, недопущення, відсіч агресії проти держави. 

Поняття «воєнна сила» характерно насамперед для політичної науки і 

аналізується у роботах, присвячених міжнародній безпеці. Філософське 
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осмислення воєнної сили ґрунтується на її розумінні як засобу вирішення 

суперечностей на користь держави, яка застосовує її шляхом війни та дій, 

пов’язаних із війною, як збройним протистоянням [355, с. 117–118]. Вжиття 

зазначених дій передбачає залучення війська («збройних сил» та інших 

військових формувань, зокрема нерегулярних, на кшталт озброєних 

громадських організацій, партизанських формувань тощо).  

Тобто розуміння воєнної безпеки має ґрунтуватися на розумінні 

термінів «агресії» та «воєнної сили» – загроз безпосереднього чи 

перспективного характеру. За таких умов та враховуючи подальшу 

необхідність у визначенні сутності загроз «військового» та «невійськового» 

характеру в розумінні термінології Закону України «Про національну 

безпеку України», неодмінно виникатиме потреба у роз’ясненні сутності 

характеру таких загроз. На цьому шляху перспективним буде відповідне 

уточнення за рахунок сприйняття агресії та воєнної сили, як характеру загроз. 

Окрім воєнної безпеки, до складових національної безпеки 

законодавець залучив також і зовнішньополітичну безпеку. Зазначене 

поняття є певною мірою законодавчою новелою і ґрунтується на своєрідному 

використанні термінології міжнародної політики стосовно сутності 

міжнародної безпеки. Загалом міжнародну безпеку розглядають як стан 

захищеності від загроз життєво важливих інтересів людства (загалом), 

держав, міждержавних та регіональних об’єднань, за яких забезпечується 

можливість їх реалізації [154, с. 293]. У такий спосіб зазначений термін 

стосується усього людства, об’єднань країн або декількох держав. За таких 

умов зовнішньополітична безпека стосується державної діяльності за 

межами власної території. Водночас у науковій літературі щодо подібних 

явищ уживається дещо інший термін – «зовнішня безпека». Під зовнішньою 

безпекою трактують рівень захищеності держави, який забезпечується 

активною діяльністю суб’єктів влади, управління та юстиції, спрямованою на 

боротьбу з явними та потенційними зовнішньополітичними і 

зовнішньоекономічними загрозами для захисту національних інтересів [104, 
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с. 47]. Запропоноване визначення має певні недоліки, враховуючи 

запропонований нечітко суб’єктний склад, але сутність розуміння полягає у 

спрямованості на захист національних інтересів поза межами території 

держави.  

Такі уявлення певною мірою ґрунтуються на сприйнятті внутрішньої і 

національної безпеки, що характерне для американської політології. Однак 

внутрішня (homeland) безпека термінологічно не протистоїть безпеці 

національній, хоча сам собою термін усталеного значення не має. Так, 

поняття внутрішньої безпеки (homeland security) може трактуватись як 

національні зусилля, спрямовані на запобігання терористичних атак на 

території США, зменшення вразливості щодо тероризму та часу на 

відновлення шкоди. Хоча у зоні відповідальності державного органу у сфері 

забезпечення внутрішньої безпеки перебуває розширене коло питань, 

зокрема, запобігання критичних загроз щодо широкого кола об’єктів [886, 

p. 223–224]. Ухвалений у 2002 році Акт про внутрішню безпеку не визначає 

її  поняття, так само, як Акт про національну безпеку 1947 року не визначав 

поняття національної безпеки. Також досить важко виокремити 

термінологічне значення внутрішньої безпеки, досліджуючи компетенцію 

відповідного державного органу.  

Компетенцію Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS) 

визначено Актом про внутрішню безпеку, до переліку завдань органу 

належить запобігання терористичним атакам на території США, зниження 

вразливості США перед тероризмом, мінімізація шкоди і забезпечення 

швидкого відновлення після терористичних атак на території США, 

здійснення моніторингу інформації щодо терористичної активності та 

пов’язаних видів протиправної діяльності, а також координація зусиль 

центральних і місцевих органів у подоланні надзвичайних ситуацій і 

здійснення управління у кризових умовах [846]. Враховуючи особливості 

державного управління у США, зазначеному Департаменту підпорядковано 

досить широке коло державних органів у різних сферах відповідальності, 
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зокрема, імміграційна поліція, прикордонна служба, берегова охорона, 

Агентство з кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури, секретна 

служба (здійснення охорони вищих посадових осіб та державних установ) 

тощо.  

У вітчизняній науковій літературі досить активно розвивається 

положення про внутрішню безпеку держави у контексті адміністративного 

права. Зокрема, Г. О. Пономаренко пропонувала розглядати забезпечення 

внутрішньої безпеки як «необхідну умову життєдіяльності людини, 

суспільства та держави», систему заходів, «які здійснюються (реалізуються) 

окремими воєнізованими правоохоронними органами, з метою охорони та 

захисту людини, суспільства  та держави від внутрішніх загроз, які є  

наслідком вчинення правопорушень» [467, с. 206]. В основі такого розуміння 

можливо виокремити концепт соціальної безпеки, що іноді згадується 

подібно до поняття громадської безпеки [288; 289]. 

Розглядаючи дихотомію зовнішньої та внутрішньої безпеки в 

залежності від наявних загроз та їх характеру, О. В. Петришин та 

Д. В. Лук’янов визначають зовнішню безпеку як «захищеність національних 

інтересів, національних цінностей і способу життя від загроз, що виходять 

ззовні» [425, с. 22]. За таких умов вжиття у тексті Закону України «Про 

національну безпеку України» терміну «зовнішньополітична безпека» більш 

точно відповідає характеру діяльності із забезпечення безпеки та усталеній 

законотворчій практиці. Раніше законодавець традиційно визначав загрози та 

напрями державної політики у зовнішньополітичній сфері. Зазначений 

термін вжито у Законі України «Про основи національної безпеки України» 

2003 року та низці інших нормативно-правових актів.  

Термінологічне визначення економічної безпеки, як складової 

національної безпеки, також викликає жваву наукову дискусію, передусім з 

позицій теорії державного управління та економічних наук. Часто питання 

забезпечення економічної безпеки розглядається з позицій недержавних 

суб’єктів.  
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Зазвичай, розуміння економічної безпеки в теорії державного 

управління за останні роки за сутністю не відрізняється від запропонованого 

у свій час В. Т. Шлемком та І. Ф. Біньком, що визначали економічну безпеку 

як «такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 

внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім’ї, 

суспільства, держави» [760, с. 8].  

В економічній науці економічну безпеку розглядають як категорію, що 

«характеризує спроможність національної економіки до розширеного 

самовідтворення для збалансованого задоволення потреб населення країни, 

протистояння дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій 

системі господарювання» [208, с. 11; 214, с. 25]. Окрім цього, можливо 

сприйняття економічної безпеки у вигляді «якісної характеристики 

економічної системи, що визначає здатність підтримувати послідовну 

реалізацію національно-державних інтересів, стійку дієздатність 

господарських суб’єктів, нормальні умови життєдіяльності населення» [208, 

с. 11]. 

За таких умов економічна безпека зазвичай диференціюється на 

різноманітні складові, що стосуються окремих галузей економіки чи окремих 

напрямів розвитку країни. Наприклад, виділяються 7 [77, с. 74–75], 9 [624, 

с. 338], 10 [367] або ж до 18 (разом з підрозділами) [368] складових.  

Дещо інша думка полягає у розділенні економічної безпеки за певними 

об’єктами – держава, регіон, місто, громада, підприємство. Так, наприклад, 

Г. А. Пастернак-Таранушенко, за сутністю розглядає лише економічну 

безпеку держави, і вважає, що це «стан держави», який «забезпечує 

можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення, 

перспективного розвитку її економіки у майбутньому та зростання добробуту 

її мешканців» [417, с. 29]. Однак таке визначення не є вдалим, оскільки 

викликає заперечення застосування терміну «стан» до держави як 

соціального інституту, більш доцільним, з огляду на задекларований 
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характер завдань, було б ужиття терміну «здатність» або «властивість». 

Часто, розглядаючи поняття «економічна безпека» загалом, дослідники 

мають на увазі економічну безпеку певної країни, вживаючи термін 

«держава» саме у такому значенні.  

Щодо інших можливих об’єктів окремими дослідниками акцентовано 

на необхідності застосування комплексного підходу стосовно виокремлення 

певних видів безпеки за об’єктами [38, с. 191; 178, с. 26–28].  

Розгляд питань правової регламентації забезпечення економічної 

безпеки, зазвичай, відбувається у контексті дослідження її адміністративно-

правової природи, оскільки традиційним є сприйняття економічної безпеки 

насамперед в контексті управління [611, с. 70–71; 652].  

Досить складним і неоднозначним є сприйняття проблематики 

екологічної безпеки, як складової національної безпеки, враховуючи низку 

факторів. Передусім йдеться про суттєву розмитість розуміння екологічних 

загроз. Окрім цього, існує стала тенденція у сприйнятті проблематики 

екологічної безпеки крізь призму безпеки техногенного характеру. Що 

стосується правового регулювання відносин, які пов’язані з екологічною 

безпекою, то здебільшого нормативно-правова регламентація у вітчизняному 

законодавстві стосувалася проблем подолання наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та інших катастроф екологічного характеру.  

Загалом уявлення науковців щодо сутності екологічної безпеки 

ґрунтуються на положеннях галузевого законодавства. Зокрема, ст. 50 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 р. у первинній редакції надає визначення екологічної безпеки як 

такого стану навколишнього природного середовища, за якого 

забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та 

виникнення небезпеки для здоров’я людей. Науковці зазначене поняття 

розглядають по-різному в залежності від галузі досліджень. Зокрема, 

А. Б. Качинський спільно з Ю. В. Єгоровим, досліджуючи проблематику 

екологічної безпеки у контексті забезпечення національної безпеки, під 
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екологічною безпекою розуміють «стан захищеності життєво важливих 

інтересів об’єктів екологічної безпеки (особистості, суспільства та держави) 

від загроз природного, техногенного та соціального характеру, а також 

забруднень внаслідок антропогенної діяльності (аварій, катастроф, тривалої 

господарської та воєнно-оборонної й іншої діяльності), від природних явищ і 

стихійних лих» [244, с. 78–79]. Існує думка щодо сприйняття екологічної 

безпеки у контексті системного підходу як стану певної системи (у цьому 

випадку «природа – техніка – людина») [216, с. 111].  

Проблематика екологічної безпеки часто розглядається у певних 

вузьких галузях управління та військової справи, що зосереджують свою 

увагу на захисті від загроз природного та техногенного характеру. Так, 

концепція «безпеки життєдіяльності» або «безпеки діяльності» («біологічної 

безпеки») полягає у дослідженні особливостей забезпечення захисту людини 

(іноді – біологічних об’єктів загалом) та виробленні, у зв’язку із цим, певних 

механізмів (засобів, заходів тощо) [93, с. 316; 358, с. 7–9; 711, с. 17–18]. Тому 

часто екологічна проблематика (особливо щодо розуміння загроз) 

розглядається з винятково технічного аспекту, що зумовлює значну 

термінологічну різноманітність. У контексті цього згадується «техногенна 

безпека», «пожежна безпека», «технологічна безпека», «транспортна 

безпека» та інші подібні аспекти технічної і технологічної діяльності 

людства. 

У такий спосіб розглядається зазначена проблематика у правовій науці, 

насамперед в екологічному праві. Зокрема, В. І. Андрейцев запропонував 

розглядати екологічну безпеку з різних позицій (управлінського, технічного 

тощо),  у питанні правової регламентації йдеться про систему норм права та 

спеціальних юридичних заходів, що спрямовані на захист від загроз 

екологічного характеру [15, с. 9–11]. Ґрунтуючись на цих пропозиціях, нині 

сформульовані і відповідні концепції щодо виокремлення права екологічної 

безпеки в окрему  підгалузь права, що має власні специфічні правовідносини, 
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комплекс відповідних правових норм, сукупність правових інститутів 

[305, с. 4].  

У такий спосіб, можна стверджувати, що подібно до сприйняття 

поняття економічної безпеки, екологічна безпека також є доволі складним 

явищем, з’ясування сутності якого викликає активну дискусію у різних 

галузях науки. Правове регулювання забезпечення економічної та 

екологічної безпеки відбувається засобами, характерними для відповідних 

галузей права – адміністративного, фінансового чи екологічного. 

Враховуючи зазначене, розуміння економічної та екологічної безпеки у 

рамках національної безпеки має корелювати із виокремленням відповідних 

за рівнем та глибиною загроз та необхідних заходів запобігання, протидії та 

подолання. 

Останнім часом увага науковців зосереджена на дослідженні 

проблематики інформаційної безпеки та пов’язаного із нею модерного 

поняття «кібербезпеки». 

Аспекти забезпечення інформаційної безпеки були предметом 

дослідження низки науковців у різних галузях, насамперед – в 

інформаційному праві [179; 230; 295; 359; 383; 697; 700; 726]. Існує чимала 

кількість визначень поняття інформаційної безпеки, більшість з яких є 

подібними до визначень інших складових національної безпеки, зокрема, 

нормативно-правових дефініцій. Так, Законом України «Про Основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 

09.01.2007 р. інформаційна безпека визначається як «стан захищеності 

життєво важливих інтересів людини, суспільства  і  держави,  за  якого  

запобігається  нанесення  шкоди  через: неповноту, невчасність  та  

невірогідність  інформації,  що  використовується; негативний  

інформаційний  вплив;  негативні  наслідки  застосування інформаційних  

технологій;  несанкціоноване  розповсюдження,  використання  і порушення 

цілісності, конфіденційності та доступності інформації» [543]. Аналогічні за 
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змістом визначення широко представлені у теорії державного управління, у 

подібний спосіб трактується інформаційна безпека і у технічних науках.  

 У науці інформаційного права основні дослідження, що проводилися 

останнім часом, дали змогу висунути дещо інші дефініції.  

Зокрема, О. Д. Довгань вважає, що «інформаційна  безпека  –  це  

суспільні правовідносини,  що  виникають  у  процесі  організації  створення,  

підтримки, охорони та захисту необхідних для особи (людини чи юридичної 

особи (установи, підприємства,  організації),  суспільства  і  держави  

безпечних  умов  їх  життя  та діяльності;  суспільні  правовідносини,  

пов’язані  з  організацією  технологій створення,  розповсюдження,  

зберігання  та  використання  інформації (відомостей,  даних,  знань)  для  

забезпечення  функціонування  і  розвитку інформаційних ресурсів людини, 

суспільства, держави» [179, с. 382]. 

О. О. Золотар, що зосередила свою увагу на дослідженні інформаційної 

безпеки людини, запропонувала розглядати її як «захищеність людини від 

шкоди або інших небажаних результатів для її гідності та вільного розвитку,  

які  завдаються  негативними  інформаційними впливами і порушенням її 

інформаційних прав та свобод, і полягає у гарантуванні можливості  

задоволення  своїх  інформаційних  потреб і свободи інформації, а також 

приязного інформаційного середовища» [230, с. 140].  

Актуалізуючи увагу на складності поняття «інформаційної безпеки» як 

своєрідному феномені, Т. Ю. Ткачук зазначав, що інформаційна безпека – це 

одночасно і стан захищеності певних об’єктів від загроз, що забезпечує 

сталий розвиток, і «постійний процес  діяльності  компетентних  органів,  

спрямований  на  попередження, протидію загрозам в інформаційній сфері, 

застосування активних заходів інформаційного  впливу,  а  також  сукупність  

умов  такої  діяльності,  які реалізуються і здатні контролюватися тривалий 

час» [700, с. 119–121]. Така концепція дослідника тісно пов’язана із 

розумінням сутності «інформаційної сфери», що вживається у науковій 

літературі та нормативно-правових актах досить широко. Зокрема, іноді 
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відбувається ототожнення понять «інформаційна сфера» та «інформаційний 

простір». Прийнятним є підхід О. А. Баранова, який надав її визначення як 

сукупності «інформації та інформаційних  ресурсів,  інформаційної  

інфраструктури,  суб’єктів,  що  здійснюють оборот інформації, тобто її 

створення, поширення (передавання), зберігання, використання та знищення, 

та забезпечують цей оборот, суспільних відносин,  які при  цьому  виникають,  

системи її правового забезпечення, а також інституційної системи 

державного управління та регулювання цією сферою» [36, с. 21–22]. 

На відміну від позиції Т. Ю. Ткачука, у власному визначенні 

О. Д. Довгань зосередив увагу на технологічній складовій розуміння 

інформаційної безпеки як суспільних відносин, що пов’язані з організацією 

певних технологій [179, с. 278–279]. Протягом тривалого часу спостерігалося 

винятково технічне розуміння проблематики інформаційної безпеки та її 

фактичне ототожнення із комп’ютерною безпекою (безпекою даних). За цих 

умов питання правового забезпечення інформаційної безпеки розглядалися 

передусім крізь призму нормативно-правового регулювання відносин з 

технічного захисту інформації в інформаційних системах, що на вищому 

рівні державного управління трактувався як складова забезпечення 

національної безпеки в інформаційній сфері [724, с. 6–7]. Визначення 

«кібербезпеки», що віднайшли своє відображення як трактування термінів, 

які вживаються у законодавчих актах, також є подібними до розуміння 

національної безпеки та її окремих видів (складових). Зокрема, ст. 1 Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 

05.10.2017 р. визначає кібербезпеку як «захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час 

використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток 

інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних 

загроз національній безпеці України у кіберпросторі», а кіберзахист – як 

«сукупність організаційних, правових, інженерно-технічних заходів, а також 
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заходів криптографічного та технічного захисту інформації, спрямованих на 

запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію 

їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування 

комунікаційних, технологічних систем» [542]. В. Л. Бурячок у роботі, 

присвяченій організаційним аспектам забезпечення кібербезпеки (загалом), 

надав її визначення як «стану  захищеності  кіберпростору держави загалом, 

або окремих об’єктів її інфраструктури від ризику стороннього кібервпливу, 

за якого забезпечується їх сталий розвиток, а також своєчасне виявлення, 

запобігання й нейтралізація реальних і потенційних викликів, кібернетичних 

утручань і загроз особистим, корпоративним і/або національним інтересам» 

[80, с. 3–5]. Зрозуміло, що обмеження кіберпростору однією державою 

навряд чи можливе, проте така дефініція відображає позицію науковців 

різних галузей, що розглядають безпеку як певний стан захищеності. 

У сучасних умовах на законодавчому рівні кібербезпеку визначено як 

окремий вид (складову) національної безпеки, хоча традиційно вона 

розглядалася лише як технічне поняття [42, с. 22–27]. Після ухвалення 20 

грудня 2002 року Генеральною асамблеєю ООН резолюції 57/239 «Елементи 

для створення глобальної культури кібербезпеки» цей термін почав активно 

використовуватись у юридичній лексиці, зокрема, вітчизняній.  

Імплементація у вітчизняне законодавство відбувалася здебільшого у 

такий спосіб: правове регулювання загалом було зумовлено вимогами 

євроатлантичної інтеграції держави і випливало з доктрин, стратегій та 

настанов НАТО і Євросоюзу як вжиття заходів з кібербезпеки (окрім деяких 

винятково кримінально-правових аспектів). Окрім цього, реагування на 

загрози та основні напрями державної політики із забезпечення кібербезпеки 

визначалися на рівні документів стратегічного планування у сфері 

національної безпеки [194]. 

Основними проблемними моментами у застосуванні правових 

приписів, що регламентують суспільні відносини, пов’язані із забезпеченням 

кібербезпеки, є певна законодавча неузгодженість щодо розуміння 
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кібербезпеки, кіберзахисту та технічного захисту інформації, оскільки перші 

два поняття пов’язані лише із кіберпростором як віртуальним середовищем. 

Останнім часом відбувається дискусія і на рівні можливого сприйняття 

самого терміну взагалі, оскільки законодавча термінологія не може бути 

абсолютизована, а якщо застосовані терміни не відображають характеру 

правовідносин, вони мають здатність до відмирання. О. А. Баранов 

запропонував розглядати кібербезпеку за сутністю як інформаційну безпеку 

в умовах використання комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних 

мереж [37, с. 61]. О. Є. Архипов пропонував розглядати кібербезпеку лише 

як збереження інформації, що «циркулює у кіберсистемі» [23].  

Отже, розглядаючи останню складову національної безпеки, можливо 

стверджувати, що її сутність має бути предметом ретельного правового 

аналізу. Поки що однозначне її розуміння ґрунтується лише на концепції 

існування та регламентації соціальних відносин у кіберпросторі, але правова 

регламентація за таких умов є досить складним питанням. 

У такий спосіб визначені окремі складові національної безпеки на рівні 

термінів є доволі широкими поняттями, що, безумовно, стосуються окремих 

напрямів національної безпеки і відображають характер наявних та 

потенційних загроз. Численні наукові дослідження різних сфер (напрямів) 

безпеки зумовили існування різних підходів щодо виокремлення цих сфер та 

з’ясування їхньої сутності. 

 

1.3 Забезпечення національної безпеки як функція держави   

 

Зазвичай у наукових працях традиційним є сприйняття поняття 

«функції» через з’ясування його сутності. Цей термін використовується у 

різних значеннях та різних видах людської діяльності, тому сфера його 

застосування виходить за межі правової науки та суспільних наук загалом. 

Часто дослідники пропонують звертатися до розуміння терміну «функція» в 

математиці, ґрунтуючись на визначеннях, що містяться у працях В. Лейбніца 
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або Л. Ейлера [348, с. 82]. Зазначений підхід стосується низки спеціальних 

досліджень як радянського, так і пострадянського періодів. Іноді розгляд 

поняття «функція» провадиться із застосуванням положень теорії систем та 

її можливого використання у правовій науці, насамперед, при дослідженні 

відповідних організаційно-правових структур [241; 696; 744; 773].  

У межах правової науки більш правильним є визначення розуміння 

поняття «функція» у контексті підходів, що застосовуються у суспільних 

науках. Насамперед, йдеться про роботи у галузі соціології. Зокрема, 

досліджуючи проблему структури та функції у примітивному суспільстві, 

А. Редкліфф-Браун зазначав, що у соціальній науці термін «функція» 

застосовується за аналогією між соціальним та органічним життям, тобто 

робиться висновок щодо аналогії між соціальним і біологічним організмом. 

У фізіології поняття «функція» розглядається як одне із найважливіших 

поряд із поняттями «структури» і «процесу». Кожен організм має структуру, 

яку утворюють окремі елементи, що входять до його складу. Процеси, що 

відбуваються в організмі, перебувають у залежності від його структури та 

підтримуються функціями, що забезпечують ці процеси [897, p. 12–13]. 

У такий самий спосіб аналогія щодо понять біології провадиться у 

соціальних науках. Її підґрунтя складають роботи Е. Дюркгейма, Г. Спенсера, 

А. Шеффле та інших. Суспільство трактують як аналог біологічного 

організму з певними функціями, що йому притаманні. При цьому кожна 

функція (а також їх сукупність) забезпечують процеси, які відбуваються в 

організмі, аналогічно кожна функція суспільства забезпечує його процеси та 

у сукупності – життєдіяльність суспільства. Загалом у гуманітарних науках 

використовується значний обсяг понять, що характеризують біологічний 

організм, а застосування біологічної термінології набуло популярності при 

висвітленні питань сучасного суспільства, зокрема, ґрунтуючись на 

цивілізаційному підході [238, с. 54–57]. Зазначена думка відома в історії 

соціології під узагальненим терміном «органіцизм». У майбутньому подібні 
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ідеї були розвинуті у працях Р. Мертона, Т. Парсонса та інших прихильників 

функціоналізму, як більш вузького напряму [257, с. 209–211].  

Загалом зазначені принципи застосування терміну «функція» у 

соціології можуть бути цілком використані і у питанні розуміння функцій 

держави. До того ж в останні роки у правовій науці активно 

використовуються концепції соціологічної науки, зокрема і класичного 

функціоналізму. Низка новітніх досліджень функцій держави прямо 

ґрунтуються на положеннях органіцизму та функціоналізму, запозичуючи не 

лише термінологію біології, а й поняття, притаманні медичним наукам, що 

поряд із використанням концепції Ф. Фукуями та інших представників 

сучасної політичної філософії [725, с. 16–18], призводить до формулювання 

теорій «дисфункціональної держави». Ця позиція висловлена сучасним 

російським дослідником І. В. Понкіним, який, ґрунтуючись на соціологічній 

теорії та політико-правових дослідженнях, концептуалізує 

дисфункціональну державу, як державу з суттєвим «дефективним» 

публічним і правовим порядком, державна влада і управління в якій 

реалізуються із значною нестабільністю, окремі функціонально-ієрархічні 

вертикалі або структурні сегменти державної влади розкомплектовані і 

дезорганізовані до критичного рівня, структурно дезінтегровані і дефективні, 

функціонально дестабілізовані і розкладені, і в якому відбулась суттєва 

втрата суверенітету [464, с. 17–28]. Подібні концепції цілком відповідають 

ідеології сучасної російської держави, зокрема, щодо розгляду окремих 

держав як «слабких», «невдалих», «дисфункціональних», що «втрачають» 

або вже «позбулися» суверенітету, як прикриття для агресивних дій навколо 

власних кордонів. Водночас І. В. Понкін вважає Росію також 

дисфункціональною державою і жертвою агресії, передусім внаслідок 

застосування проти неї підривної діяльності [464, с. 25–26]. У подібних 

позиціях, якщо аналізувати їх юридично, забагато оціночних, політично 

забарвлених та нечітких визначень, але вони ілюструють притаманну 

функціоналізму аналогію із поняттям «дисфункції» у біології та медицині.  
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У соціології існує дещо інше сприйняття функцій. Зокрема, Н. Луман 

сформулював розуміння функції на винятково теоретичному рівні. На думку 

науковця, поняття функції означає предметний зміст, що виходить за межі 

голої неперервності самореферентної репродукції («підтримання 

постійності») [343, с. 92]. Однак, за таких умов окремі функції здійснюють 

саморегулювання системи, забезпечуючи підтримання динамічної рівноваги. 

Якщо розуміти державу як систему, виокремлюючи у ній функції, то 

фактично вони забезпечують існування та рівновагу всієї системи.  

Що стосується правової науки, то складність дослідження функцій 

держави полягає і у значній мінливості предмету пізнання. Нині існує 

достатня кількість теорій, що пов’язані із розумінням власне держави, її 

виникнення та періодизації. При цьому необхідно розглядати такі теорії 

разом із особистостями дослідників, що їх проводять, оскільки розуміння 

сутності держави відповідають історичному періоду життя науковця, його 

місця знаходження та стану сучасних йому держав. Зокрема, за підрахунками 

Т. К. Аляб’євої, можливо виділити принаймні 40 теорій та доктрин 

походження держави [11]. При цьому кожна група дослідників ґрунтувалася 

на своєму сприйнятті сутності держави, іноді виокремлюючи «сучасну» (для 

них) державу та інші її види у залежності від історичного етапу розвитку. 

Зазначений стан речей у питанні розуміння сутності держави, її 

властивостей, виникнення та етапів розвитку, відображається і на з’ясуванні 

сутності функцій держави.  

Загальне (або класичне) розуміння функцій держави ґрунтується ще на 

працях російських дореволюційних юристів, погляди яких відповідали 

поглядам сучасних їм європейських правників. Зокрема, М. М. Коркунов у 

своєму курсі державного права визначав «функції державного 

владарювання», оскільки поняття «держава» та «суспільство» не 

ототожнювалися. В основі розуміння поняття «держави» знаходиться 

державне владарювання, тобто предмет дослідження зміщений від держави 

до влади. У такому разі функції владарювання (як реалізації державної влади) 
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трактуються цілком у дусі вчення Ш. Монтеск’є, внаслідок розподілу влади 

на виконавчу, законодавчу та судову. Тобто йдеться про законодавчу, 

виконавчу та судову функції державного владарювання [294, с. 3–5, 369–374]. 

Ця позиція, безперечно, сформована під впливом праць Р. фон Ієринга та 

Г. Єллінека. Зокрема, Г. Єллінек поняття «функції» трактує саме як завдання 

і функції держави, а також функції окремих державних органів. За таких умов 

галузі управління – «справи» іноземні, військові, внутрішні, фінанси та 

юстиції, розуміються не як функції, а як завдання держави. Функції 

запропоновано розподілити на матеріальні (як основні напрями державної 

діяльності) та формальні (функції певних груп органів держави), натомість 

уся діяльність держави спрямована на досягнення її цілей [209, c. 405; 850, р. 

595]. У цьому разі можливо відмітити окрему правосуб’єктність держави у 

розумінні Г. Єллінека, на що акцентував увагу М. ван Кревельд, 

характеризуючи поняття «держави» як сутність, що має окрему 

правосуб’єктність [930, p. 1, 53, 57]. Розуміння «цілей держави» було 

важливим для німецької юридичної науки XIX століття, ґрунтуючись на 

поглядах Р. фон Ієринга, який вважав здійснення примусу основним 

завданням держави [723, с. 180].  

Проте Г. Єллінек у майбутньому у своїй роботі повертається до 

класичної позиції Ш. Монтеск’є, аргументуючи її положенням про фактичне 

існування усього двох форм здійснення державних функцій. При цьому 

держава встановлює абстрактні правила, що не створюють реальної 

дійсності, але вимагають самостійної та мотивованої діяльності, спрямованої 

на досягнення стану, зумовленого цими правилами. За інших умов держава 

сама безпосередньо реалізує свої завдання відповідно до певних норм та у 

межах, що встановлено цими нормами. Тому може йтися лише про дві базові 

функції – встановлення норм (правил) і здійснення діяльності з проявом 

третьої функції – захисту права, який здійснюється на підставі рішень, які 

встановлюють порядок [209, с. 406]. Отже, основними функціями держави, 

згідно з такою позицією, є функції, які кореспондуються із завданнями 
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законодавчої, виконавчої та судової влади відповідно до вчення 

Ш. Монтеск’є [374, с. 311]. Що стосується надзвичайності – надзвичайних 

функцій або ж надзвичайних умов для реалізації функцій, то, на думку 

Г. Єллінека, в умовах надзвичайності (війни або збройного повстання) 

держава об’єднує усі функції [209, с. 407]. 

Переосмислення концептуальних поглядів німецьких юристів у 

російській дореволюційній науці призвело до виокремлення ними однієї 

функції. Йдеться про фактичне об’єднання функцій в одну, оскільки в 

Російській імперії фактично до її розпаду влада монарха об’єднувала у собі 

усі функції та усі види влади [322, с. 118]. Тому, зокрема, Ф. Мартенс вважав, 

що державна влада єдина та неподільна, водночас має певні визначені 

функції. Про розподіл влади відповідно до поглядів Ш. Монтеск’є, не 

йшлося. За таких умов певні функції, що їх має держава, необхідно 

трактувати як обов’язки, що на неї (владу) покладені, а також ті дії, які вона 

повинна здійснювати у різних галузях державного життя [356, с. 49, 51]. 

Окремі юристи вважали, що теорія Ш. Монтеск’є не витримала теоретичної і 

практичної критики, а за умови російських правових реалій та особливостей 

національного розвитку, функції держави необхідно розуміти лише як 

функції верховної влади, а монарх, що її має, об’єднує у своїй діяльності усі 

ті напрями, які Ш. Монтеск’є вважав відокремленими [138, с. 128–129].   

У радянській правовій науці інтерес до визначення функцій держави 

виник у 1950-х роках. До цього ця проблематика була мало досліджена 

внаслідок ідеологічної зашореності. Безпосередньо у працях К. Маркса та 

«класиків» марксизму-ленінізму питання визначення функцій держави 

майже не підіймалося, оскільки буржуазна держава розглядалася лише як 

суб’єкт пригнічення та поневолення. Крім того, з цього приводу тоді 

публічно свою думку висловив Й. Сталін. Коментуючи та викладаючи окремі 

положення праць Ф. Енгельса, він зазначав, що існує усього дві функції 

держави – пригноблення (внутрішня) і захисту території (зовнішня). Заочно 

полемізуючи з Ф. Енгельсом, Й. Сталін стверджував, що внутрішня функція 
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поступово зберігається у соціалістичній державі, трансформуючись від 

функції пригноблення експлуататорських класів у функцію боротьби з 

посяганнями на соціалістичну власність та охорону соціалістичного 

правопорядку [670, с. 559–560].  

Враховуючи політичну ситуацію в СРСР за часів сталінізму, інші 

формулювання та сприйняття функцій держави були неможливі, тому 

прийнятною є позиція В. О. Тененбаума щодо обмеженості розуміння 

функцій держави політичною позицією Й. Сталіна [687, с. 135–138]. Зокрема, 

у роботі Д. І. Чеснокова поняття функцій наводиться аксіоматично з 

наведенням прямих цитат доповіді Й. Сталіна [743, с. 186–187]. 

У такий спосіб будь-яка наукова дискусія з цього приводу фактично 

була неможлива. Тому, аналізуючи стан розробки проблеми, М. І. Піскотін 

свого часу прийшов до правильного висновку, що до кінця 1950-х рр. у 

радянській правовій науці функції держави трактувалися лише у розрізі 

директив партійного керівництва [439, с. 89]. На початку розробки зазначеної 

проблематики розуміння функцій держави ґрунтувалося на визначеннях, що 

наводилися Г. Єллінеком, а саме у тому, що функціями держави вважалися 

основні напрями її діяльності. Зрозуміло, що зазвичай до цього додавалося 

посилання на відображення класової сутності держави у таких основних 

напрямах, що ілюструють формулювання, запропоновані 

М. Черноголовкіним та М. Байтіним [25, с. 190–191; 741, с. 5]. З тими чи 

іншими модифікаціями, це сутнісне розуміння функцій залишалося 

незмінним протягом доволі тривалого часу. До того ж за винятком посилань 

на класову сутність та її відображення, функції держави викладаються як 

напрями її діяльності і у більшості сучасних праць [2, с. 32; 24, с. 9; 165, с. 9; 

220, с. 43; 370, с. 6; 443; 704, с. 81–82; 736, с. 156].   

Більшість досліджень, які базуються на традиційному сприйнятті 

розуміння функцій держави, не виходять за межі традиційного сприйняття, 

іноді зовні модифікуючи визначення вжиттям синонімів.  
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У деяких роботах останнього часу робилися певні уточнення, що 

стосувалися здебільшого пошуку заміни для класової сутності функцій 

держави. Зокрема, щодо відображення у функціях держави як діяльності з 

управління суспільством, цілей та соціального призначення держави [46, с. 

100–106; 365, с. 97]. Інше уточнення стосується розуміння функцій держави 

як головних напрямів його діяльності, що відображають сутність та 

призначення держави в суспільстві [397, с. 369]. 

І. А. Іванніков, досліджуючи проблематику функцій держави, особливо 

підкреслював одночасне розуміння функцій як напрямів діяльності держави 

та його основних обов’язків, у яких виражаються та конкретизуються його 

класова сутність та соціальне призначення [232, с. 122]. Подібні визначення 

ілюструють усталену у правовій науці кінця ХХ – початку ХХІ століть 

тенденцію до намагання поєднання різних концепцій, зокрема, залишення 

класового характеру як складової визначення, з одночасним ужиттям 

термінології (як додаткової, так і замінної) «загальнолюдської» сутності.  

Окрім цього, при наданні визначень для поняття «функції держави», 

іноді підкреслюється політичний характер будь-якої функції держави. 

Наприклад, функції держави визначаються як напрями політичної діяльності 

держави, в яких відображено сутність і соціальне призначення влади [43, с. 

64]. Враховуючи особливий характер держави, здійснення нею політичної 

діяльності означає або державне управління, або державну політику чи 

публічне адміністрування. Обрання конкретного терміну у такому разі 

залежить від тієї чи іншої політологічної концепції.  

В окремих наукових працях радянського періоду було зроблено спроби 

вийти за межі усталених уявлень та використати більш обґрунтовано поняття 

функцій держави. Насамперед це стосується намагання застосувати у 

дослідженнях проблематики функцій держави елементи системного підходу. 

Системний підхід та системні дослідження у суспільних науках 

застосовувалися директивним шляхом, що було обумовлено необхідністю 

адаптації до радянських реалій американської управлінської науки. У працях 
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класиків марксизму-ленінізму такий підхід не застосовувався, а окремі 

спроби відшукання ознак системного підходу в історичних і економічних 

працях К. Маркса і Ф. Енгельса були зумовлені політичними факторами, 

оскільки система як предмет дослідження, глибоко ними не сприймалася, 

хоча наявність певних зв’язків між складовими відмічалася. Констатація 

факту наявності реального розриву між завданнями соціальних наук, що були 

визначені ідеологічно, та одержаними результатами, зроблена ще на початку 

1970-х рр. І. В. Блаубергом і Е. Г. Юдіним, та виявлена ними необхідність 

використання у соціальних науках методології теорії систем [65, с. 242], 

свідчить про помилковість універсалізації методу діалектичного 

матеріалізму. Проте зробити такий чіткий висновок в умовах панування 

комуністичної ідеології тоді не було змоги. Водночас напрями подальших 

досліджень передусім через розроблення опосередкованих (спеціалізованих) 

методів, були визначені. 

Свого часу В. О. Тененбаум запропонував досліджувати державу, як 

систему певних категорій, функції держави входили до такої системи 

[687, с. 18–19, 134–135]. Розуміння функції у такому разі відповідало 

визначенню, запропонованому М. І. Піскотіним, для «основних функцій» 

держави, що трактуються як такі види її діяльності, потреба у здійсненні яких 

породжує необхідність існування держави, вони виражають найбільш суттєві 

риси держави, її соціальну природу та складають загальні напрями державної 

роботи, що спрямовані на виконання основних (корінних) завдань держави 

на відповідному етапі її розвитку [439, с. 90–91]. Враховуючи панівну 

ідеологію, мали місце початкове розуміння функцій капіталістичної та 

соціалістичної (радянської) держави. Для капіталістичної держави основним 

було завдання придушення, оскільки саме це, на думку класиків марксизму-

ленінізму, складало сутність капіталістичної держави. 

Оскільки позиція про відображення у сутності функцій сутності самої 

держави стосувалася обох типів держави, з 1970-х рр. у радянській правовій 

науці активізувався пошук додаткової аргументації щодо такого 
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відображення. Зокрема, це стосувалося дослідження аспектів 

життєдіяльності держави, головної складової діяльності держави, що 

відповідає її корінним завданням. 

Особливо це стосується досить оригінальних для свого часу 

досліджень, проведених Л. І. Каском та О. П. Глєбовим.  

Своєрідною була позиція Л. І. Каска у питанні функцій держави. 

Сутність використання системного підходу як методології, у дослідженнях у 

галузі держави і права полягає у застосуванні до пізнання свого предмету 

концепції та понятійного апарату загальної теорії систем [246, с. 31–33]. Така 

методологія дала змогу зробити висновок щодо розуміння сутності держави 

через одну її функцію, що може бути умовно визначена як «головна» чи 

«основна». Визнаючи положення марксистсько-ленінської філософії щодо 

діаметральної різниці капіталістичної та соціалістичної держав, можливо 

було зробити висновок і щодо наявності двох головних функцій у різних 

типів держави. У такому разі очевидним є визначення головною функцією 

для капіталістичної держави функції придушення. У цьому і полягає 

«системний каркас» для розуміння держави та її функцій, з урахуванням 

динаміки. Дослідники радянського періоду, визнаючи наявність основної 

функції у принципі, поділяли її існування відокремлено у державах 

соціалістичного та капіталістичного типів. Зокрема, В. О. Тененбаум вважав, 

що у капіталістичній державі існує тільки одна функція у сфері політичній, а 

у соціалістичній державі основні її функції здійснюються у трьох сферах – 

економічній, соціально-культурній та політичній [687, с. 141].   

Дещо іншим шляхом було застосовано системний підхід у дослідженні 

функцій держави О. П. Глєбовим. Зокрема, він запропонував розглядати 

проблематику функцій держави у контексті сутнісного елементу державної 

функції. У той період таким сутнісним елементом можливо було вважати 

соціально-класове призначення держави. Природно, що розуміння держави у 

межах класового підходу неодмінно призводило до висновку про наявність 

низки суттєвих моментів. По-перше, соціально-класове призначення держави 
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проявляється у тому, що вона виражає інтереси панівного класу (хоча у 

випадку соціалістичної держави неодмінно виникає суперечність, яку 

запропоновано вирішувати з урахуванням розуміння тимчасового характеру 

держави у період переходу до комунізму). По-друге, соціально-класове 

призначення держави визначається як досить умовне за своїм змістом, 

оскільки «панівний клас» може складатись із різних соціальних груп, 

інтереси яких можуть не співпадати. Для сучасного дослідника є очевидним, 

що у випадку соціалістичної держави її фактичний устрій відрізняється від 

декларованого на політичному рівні та навіть від законодавчо встановленого. 

І по-третє, «соціально-класове призначення», як сутнісний елемент, визначає 

характер інших елементів функції [121, с. 12]. 

За таких умов знову-таки виникло питання про існування «головної 

функції» держави. На думку О. П. Глєбова, це т. зв. «цільова» функція, яку 

можливо виокремити від багатьох інших функцій, що є функціями-

завданнями [121, с. 11–12]. Визначаючи ціль держави, можливо визначити 

цільову функцію, а потім і окремі функції-завдання. 

У майбутньому позиція щодо головної та цільової функції знайшли 

своє втілення у концепції «генеральної функції», яку запропонував 

Л. І. Спиридонов [669, с. 47]. О. О. Джураєва, визнаючи можливість 

виокремлення генеральної функції, запропонувала розглядати її як поняття, 

що охоплює окремі складові – функції держави, а саме як «всеохоплюючу 

категорію», яка «розкриває призначення держави відносно громадянського 

суспільства через реалізацію внутрішніх та зовнішніх функцій» [165,  с. 110]. 

У такий спосіб існування однієї основної (цільової, головної, 

генеральної) функції, в якій виявляється саме призначення держави, науково 

визначено. Водночас питання щодо її змісту залишається відкритим. 

Існування основної функції поділяють далеко не усі дослідники. Зокрема, 

Л. Р. Наливайко у своїй ґрунтовній праці, присвяченій теоретико-правовій 

моделі державного ладу, визначає п’ять «об’єктних» функцій Української 

держави – політичну, економічну, соціальну, екологічну та культурну, не 
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виокремлюючи одну з них як основну [376, с. 402–403]. О. О. Джураєва, 

визначаючи наявність основних функцій, як найбільш загальних та найбільш 

важливих комплексних напрямів діяльності держави, до їх числа відносить 

функції оборони, охорони правопорядку та охорони прав і свобод громадян 

[166,  с. 143]. 

Дослідники проблематики функцій держави неодмінно зосереджують 

свою увагу і на питанні систематизації функцій. Визначення номенклатури 

функцій має відповідати певним визначеним критеріям систематизації. 

Однак застосування таких підходів ускладнено низкою факторів. Зокрема, не 

є визначеним та усталеним перелік функцій держави. Якщо повертатися до 

поглядів, висловлених класиками марксизму-ленінізму та їх прихильниками, 

то вони вважали чітко визначеною лише функцію придушення (пригнічення), 

тобто здійснення примусу в інтересах «панівного класу», причому 

термінологічно функція визначалась як каральна, що давало змогу йменувати 

правоохоронні органи капіталістичних держав каральними [239, с. 4–6]. 

Щодо інших функцій, позиція дослідників радянського періоду 

характеризується визначенням досить великої їх кількості. Особливо це 

стосувалось історичного періоду т. зв. «розвиненого соціалізму»                                          

(з 1960-х рр.), оскільки до цього часу вважалося, що в СРСР ще здійснюється 

класова боротьба і, отже, зберігається наявність функції, змістом якої є 

придушення спротиву залишків експлуататорських класів. Зазначений стан 

речей ускладнюється і множинністю критеріїв для класифікацій. Так, 

М. Дзевелюк визначає наявність п’яти підходів до класифікації [168, с. 173–

174]. Позиція щодо наявності численних основних функцій [741, с. 131] 

навряд чи може бути прийнятною, якщо зважати на наявність однієї головної 

(основної, генеральної) функції держави, оскільки у такому разі будь-яка 

функція із запропонованих може бути визначена основною чи допоміжною. 

Класифікація за принципом «основні та неосновні», обумовлюватиме 

необхідність створення своєрідної ієрархії функцій, як поділу основних на 

неосновні, або ж визначення частини неосновних як допоміжних.  
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Позиція щодо існування постійних та тимчасових функцій є наслідком 

уявлень учених радянського часу у розрізі концепцій про існування 

антагоністичних (соціалістичної та капіталістичної) держав та про поступове 

відмирання держави як інституту [695, с. 287–290]. Останнім часом 

вважається також, що тимчасовість функцій (порівняно із постійністю) 

зумовлена певною специфічністю – наявністю надзвичайності як правового 

стану, або ж особливостями сутності держави [627, с. 55]. Подібну думку 

навряд чи можна прийняти, натомість цілком прийнятною є позиція 

В. І. Сала, який зазначив, що про тимчасовість може йтися лише при розгляді 

можливих складових функцій (т. зв. «субфункцій»), у випадку ж 

надзвичайності йдеться не про тимчасовість функції загалом, а про певні 

особливості її реалізації [626, с. 37]. 

Більшість дослідників вважають беззаперечним поділ функцій держави 

на внутрішні та зовнішні [473, с. 75; 704, с. 123–124]. Критерієм поділу у 

такому разі є спрямованість функції за межі території держави. Тобто 

сутність зовнішньої функції має полягати у тому, що вона у будь-який спосіб 

розповсюджується на інші держави. 

За таких умов визначення сутності зовнішньої функції залишається 

проблематичним, оскільки в сучасних умовах територіальне обмеження 

функції навряд чи можливе. Із цим виникали труднощі ще при визначенні 

науковцями радянського періоду сутності зовнішньої функції у минулому 

столітті. Крім того, окремі формулювання назв зовнішніх функцій, що були 

запропоновані ще за часів СРСР і використовуються у науковій літературі 

дотепер, не є чіткими, зокрема, це стосується функції «забезпечення миру та 

підтримки світового правопорядку» [648, с. 134]. Річ у тім, що зазвичай така 

функція визнається одночасно із наявністю у держави оборонної функції, але 

у випадку відсічі агресії проти держави виникає питання у самому змісті та 

окремих складових функції «забезпечення миру» на власній території. 

Дослідниками функція оборони держави розглядається як зовнішня з 

аргументацією її такого характеру тим фактором, що загроза виходить з-поза 
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меж держави [211, с. 119–121]. До того ж висловлено думку, що зовнішніми 

функціями держави є розвідка та контррозвідка (як складова військових 

функцій) [477, с. 150].  

Окрім цього, враховуючи глобалізацію, як сучасний і постійний фактор 

впливу на сучасну державу, певні «традиційні» функції також можуть мати 

одночасно і зовнішній, і внутрішній характер. Критикуючи поділ функцій 

держави на зовнішні та внутрішні, М. В. Дзевелюк акцентувала увагу на той 

факт, що в умовах сучасного глобалізованого світу неможливо чітко 

визначити винятково внутрішні функції [169, с. 71]. Така позиція є 

прийнятною, адже значною мірою це стосується саме т. зв. зовнішніх 

функцій, враховуючи складність їх виокремлення, оскільки функція 

забезпечення миру однаково може стосуватись як внутрішньої, так і 

зовнішньої політики. За таких умов до зовнішньої функції належить лише 

здійснення діяльності з підтримання зовнішніх відносин з іншими 

державами, що термінологічно розглядається як «дипломатична» функція, 

(зовнішньополітична або ж «функція зовнішніх зносин») [17, с. 45]. 

Натомість зовнішньоекономічна функція держави є наслідком сприйняття 

держави соціалістичного типу з жорстким обмеженням зовнішньої торгівлі, 

а тому може розглядатися лише як складова зовнішньополітичної функції. 

Майже безмежним для будь-яких спроб класифікації залишається 

критерій поділу функцій держави на підставі визначення об’єкту для 

державного впливу [168, с. 174]. Неможливо навіть приблизно перелічити усі 

функції, виокремлення яких запропоновано багатьма дослідниками, що 

зосереджували свою увагу на певній одній визначеній функції. Крім того, 

сутність однієї і тієї самої за назвою функції може визначатися по-різному, 

при цьому доволі часто одна окрема функція визначається як складне явище, 

що охоплює багато різноманітних складових. 

У такий спосіб, з погляду наукового підходу, поки що не може йтися 

про певну класифікацію функцій держави за об’єктами, з огляду на 

відсутність чіткого критерію для поділу на групи.  
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Водночас у науковій літературі висловлені думки щодо конкретизації 

об’єктних функцій та можливості їхньої побудови у систему. 

Зокрема, Л. Р. Наливайко вважає, що можливо систематизувати функції 

за об’єктами (сферами) діяльності. До числа об’єктних у сучасній українській 

державі належить політична, економічна, соціальна, екологічна та культурна 

функції [376, с. 402–403]. Кожна з них є нормативно визначеними 

конкретними напрямами і видами діяльності держави. 

Якщо повернутися до питання класифікації функцій держави, то 

можливо коротко розглянути найбільш важливі для безпеки (існування яких 

не заперечують більшість дослідників). Тим паче, що такий підхід відповідає 

поглядам стосовно широкої класифікації об’єктів на два класи, один з яких 

точно не є іншим [617,  с. 18]. 

Спочатку доречно проаналізувати сутність функції оборони держави з 

погляду її співвідношення з поняттям «національної безпеки». Функція 

оборони держави, зазвичай, ототожнюється із військовим захистом держави 

від нападу зовні, а її складові розглядаються крізь призму військових (власне 

військових, військово-політичних, або забезпечення військової політики) 

заходів [767, с. 39]. Існують і дещо інші думки. Зокрема, Д. В. Пожарський 

обґрунтовував позицію щодо існування охоронної функції держави, що 

об’єднує у собі публічно-владну діяльність, з метою нейтралізації загроз 

суспільству [444, с. 142]. Але правильнішим є те, що це діяльність з охорони 

досить великої кількості об’єктів, а зазначене формулювання розширює зміст 

функції, практично об’єднуючи у собі зміст функції оборони держави.  

У науковій літературі до змісту функції оборони (захисту Вітчизни, 

Батьківщини тощо) запропоновано віднести: 1) діяльність із безпосереднього 

збройного захисту; 2) удосконалення матеріальних та інших основ військової 

організації; 3) попередження і припинення підривної діяльності; 

4) удосконалення засобів цивільної оборони [616, с. 67].   

Л. Р. Наливайко розглядає національну безпеку, як складову політичної 

функції (у запропонованій нею системі з п’яти об’єктних функцій). Її зміст 
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визначається як «нормативно-визначені напрями та види діяльності» 

держави «з регулювання сфери політичних відносин, вироблення й реалізації 

внутрішньої та зовнішньої політики, створення умов та інститутів для 

розвитку народовладдя й політичної стабільності та забезпечення 

національної безпеки, з метою формування громадянського суспільства» 

[376, с. 402]. У такий спосіб у цій концепції національна безпека трактується 

як завдання поряд із розвитком народовладдя, політичною стабільністю, а 

метою діяльності є формування громадянського суспільства. Зазначений 

підхід є прийнятним як теоретична конструкція. Однак, як показує аналіз 

чинних законодавчих актів, що є наслідком втілення певних наукових 

підходів, формування політики в Україні має відбуватися певним шляхом. 

Статтею 85 Конституції України визначення засад внутрішньої та зовнішньої 

політики віднесено до компетенції Верховної Ради України. Натомість 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики відповідно до приписів ст. 116 

Конституції України покладено на Кабінет Міністрів України. Якщо 

аналізувати зміст спеціального законодавчого акту – Закону України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р., то можливо 

зробити висновок щодо універсалізації державної діяльності у формі 

здійснення внутрішньої та зовнішньої політики. Стаття 1 цього 

законодавчого акту встановлює, що засади внутрішньої та зовнішньої 

політики визначають принципи та пріоритети державної політики у 

відповідних сферах. З огляду на це, під узагальненим терміном «внутрішня 

та зовнішня політика» необхідно трактувати усю діяльність держави, яка 

може бути розподілена за відповідними сферами.  

Загалом державна політика у науці державного управління розуміється 

як «відносно стабільна, організована й цілеспрямована діяльність 

(бездіяльність) державних інституцій, здійснена ними безпосередньо чи 

опосередковано щодо певної проблеми або сукупності проблем, яка впливає 

на життя суспільства» [693, с. 82–83].  
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Преамбула Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» містить перелік сфер діяльності, тобто визначає предметне поле 

для діяльності держави. До цих сфер належать:  

– розбудова державності;  

– розвиток місцевого самоврядування та стимулювання розвитку 

регіонів;  

– формування інститутів громадянського суспільства;  

– національна безпека і оборона;  

– економічна;  

– соціальна;  

– гуманітарна;  

– екологічна сфера та сфера техногенної безпеки. Окрім цього, 

згадується «зовнішня політика», що за буквальним тлумаченням тексту 

преамбули також може бути визначена як сфера.  

Повертаючись до запропонованого Л. Р. Наливайко змісту політичної 

функції Української держави, можливо помітити, що у трактуванні 

вироблення і реалізації внутрішньої та зовнішньої політики, йдеться 

фактично про генералізацію окремої (у цьому разі – політичної) функції, що 

має реальні підстави вважатися основною для держави.  

Насамперед необхідно зосередити увагу на визначенні принципової 

можливості систематизації функцій держави. Пропозиції стосовно 

застосування системного підходу у дослідженнях функцій держави 

висувалися ще з 1960-х років. Аналізуючи пропозиції Л. І. Каска щодо 

доцільності застосування до пізнання у науці держави і права концепції та 

понятійного апарату загальної теорії систем [246, с. 31], важливо 

визначитися, у який саме спосіб необхідно трактувати систему. У теорії 

систем як науці, систему розуміють як сукупність закономірно пов’язаних в 

єдине ціле елементів, яка має властивості, що відсутні у елементів, які її 

утворюють [606, с. 6]. Особливо важливим є розуміння сутності системи саме 

як сукупності елементів (об’єктів), поряд із зв’язками (відносинами) між 
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ними та їх атрибутами (властивостями) [734, с. 252]. Критично важливим є 

розуміння рівнозначності сприйняття елементів, зв’язків та атрибутів. 

Відомо, що теорія систем є складною науковою дисципліною і у системах 

прикладного характеру досліджується значна кількість складових [85, с. 32; 

735, с. 23]. 

Отже, визначаючи функції держави, як системи, зважаючи також на 

цивілізаційне значення державності [421], необхідно з’ясувати окрім 

сукупності елементів, що її складають, також їх зв’язки та атрибути. 

Оскільки, державу також можна трактувати як систему, необхідно визначити 

її мету, у такому разі може йтися про формулювання мети системи. Якщо 

позбутися політично забарвленої ідеології, мета держави (а за сутністю – 

головна причина її існування) має бути визначена як забезпечення безпеки 

людини. Похідним від цього є досить широкий комплекс складових безпеки, 

як універсального поняття, що проявляється у формулюванні її видів з 

виокремленням відповідних об’єктів, зокрема, тих інститутів, що 

забезпечують безпеку людини. Такий підхід базується на ідеях, що були 

свого часу закладені Т. Гоббсом, який прямо зазначав, що мета держави 

здебільшого – це забезпечення безпеки, а потреба людини в державі 

зумовлена необхідністю примусу, оскільки безпека на гарантується 

природним правом [126, с. 129].  

З’ясувавши мету держави, можливо визначити її елементи (органи), 

атрибути (дворівневі функції – загалом держави та її органів) та зв’язки між 

ними, що мають досить складний характер.  

Забезпечення національної безпеки посідає особливе місце у зазначеній 

системі. Спроби визначення місця забезпечення національної безпеки у 

системі функцій держави уже були. Зокрема, О. В. Лемак запропонував 

розглядати забезпечення національної безпеки, як функцію держави. Щодо 

сутності функції, дослідник зазначив, що вона «є невід’ємною від основних 

напрямів діяльності держави та полягає у забезпечені безпеки відповідних 

національних інтересів (цінностей) у військово-силовій, екологічній, 
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економічній, політичній, інформаційній сферах або об’єктів захисту, 

відповідно, територіальної, екологічної,  економічної,  політичної  та  

інформаційної безпеки  держави,  за  умови  виникнення  негативних 

тенденцій  до  створення  потенційних  або  реальних загроз національним 

інтересам» [332, с. 67]. Отже, у такому визначенні сутністю функції 

оголошується забезпечення безпеки у певних сферах (усього наводиться 

п’ять) та щодо об’єктів захисту (п’ять об’єктів, що відповідають п’яти 

складовим безпеки за видами об’єктів).  

Отож, правильно визначивши загальний характер сутності безпеки на 

рівні суспільства (як безпеки національної), та з’ясувавши її забезпечення на 

рівні функції держави (що є прийнятним), дослідник утримався від її 

визначення як основної. Такий характер функції забезпечення національної 

безпеки не може дозволити розглядати її інакше, аніж головну (основну, 

генеральну) функцію держави. За інших умов втрачається загальний характер 

поняття «національна безпека», що обумовлено убезпеченням держави, як 

соціального явища (зокрема, окремих її складових – суспільства та людини). 

Саме у функції забезпечення національної безпеки і полягає сутність 

держави, як соціального інституту. 

З огляду на це, при конкретизації окремих функцій, необхідно зважати 

і на визначення окремих складових національної безпеки, а розуміючи, що 

метою держави є безпека, можливо провести своєрідну ревізію 

запропонованих окремих функцій. Визначаючи функції держави 

термінологічно, важливо відійти від формулювань назв.  

Окремі функції можливо конкретизувати і кореспондувати із 

напрямами безпеки. Навряд чи можна підрахувати усі пропозиції стосовно 

визначення функцій. Але основними з них (або об’єктними за термінологією 

Л. Р. Наливайко) запропоновано вважати політичну, економічну, соціальну, 

екологічну та культурну. Кожна з них за сутністю може корелюватись із 

уявленням про той чи інший вид безпеки.  
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Наприклад, екологічна функція держави трактується як діяльність із 

забезпечення (раціонального) природокористування, охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки (із 

можливістю розгляду інших похідних властивостей) [108, с. 9; 119, с. 23; 326, 

с. 59; 376, с. 403]. Якщо зважати, що екологічною безпекою за сутністю є стан 

захищеності від загроз, які є наслідком, зокрема, антропогенної діяльності 

[244, с. 76], то державний вплив у вигляді забезпечення раціонального 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища 

(як складових екологічної функції), є похідним від необхідності забезпечення 

екологічної безпеки. 

Щодо економічної функції, то у сучасній науковій літературі найбільш 

детально питання її визначення досліджено О. М. Лощихіним. До цього 

значною мірою напрацювання науковців ґрунтувалися ще на визначеннях, 

які надавались у радянській період, і відповідали поглядам на соціалістичні 

економіку та управління народним господарством. Загалом О. М. Лощихін 

запропонував трактувати економічну функцію у контексті вироблення та 

координації стратегічних напрямів розвитку економіки країни у найбільш 

оптимальному режимі, надаючи її визначення як основного, постійного 

напряму і виду «діяльності держави в економічній і суміжних з нею сферах, 

зумовлений об’єктивними потребами розвитку ринкових відносин» [340, c. 4, 

держави, як соціального інституту, на етапі пострадянських трансформацій. 

Однак за таких умов потребою у діяльності держави в економічній сфері має 

бути саме забезпечення безпеки. Відповідність економічної функції потребами 

економічної безпеки, якщо розуміти останню як здатність економіки 

забезпечувати «підтримувати послідовну реалізацію національно-державних 

інтересів, стійку дієздатність господарських суб’єктів, нормальні умови 

життєдіяльності населення» [208, с. 11]. Обумовленість впливу держави в 

економіку внаслідок реалізації економічної функції може бути зумовлено 

потребами у забезпеченні безпеки іншого виду. Зокрема, потреба у 
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забезпеченні національної безпеки може зумовлювати необхідність 

існування державної форми власності стосовно певного виду об’єктів – 

космічної галузі, ядерної енергетики, загальнодержавного транспорту [340, с. 

20]. У контексті реалізації економічної функції, можливо виокремити певні 

напрями забезпечення безпеки. Зокрема, О. О. Бригінець, досліджуючи 

питання забезпечення фінансової безпеки України, як складової економічної 

безпеки, надає її визначення як стану, «за якого забезпечується належне 

функціонування усіх суб’єктів  фінансових  правовідносин  у  державі,  що 

характеризується стійкістю до будь-яких реальних чи потенційних, зовнішніх 

та внутрішніх негативних впливів, який спроможний забезпечити ефективне 

функціонування  національної  фінансової  системи,  а  також  її  поступальний 

розвиток» [77, с. 139]. Отже, економічна безпека, як вид безпеки, може 

розподілятися на підвиди, так само, як і її реалізація, може стосуватися різних 

сфер національної економіки, але потреба у державному впливі має бути 

зумовлена потребами забезпечення безпеки. 

Досить складним завданням є пошук відповідності у розумінні 

соціальної і культурної функцій держави окремим видам безпеки. 

Зокрема, змістом соціальної функції запропоновано розуміти 

необхідність забезпечення і гарантування гідних умов існування, створення 

рівних і справедливих можливостей для розвитку кожної людини, формування 

ефективного механізму соціального захисту [376, с. 402], а об’єктом – людина, 

її життя і здоров’я [21, с. 18]. За такого розуміння функції держави, її об’єктом 

є значно ширше коло відносин, аніж соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення.  

На рівні безпеки науковцями запропоновано розглядати феномен 

соціальної безпеки. Зазначений вид безпеки, зазвичай, трактується 

дослідниками із тенденцією до універсалізації змісту. Традиційним у 

вітчизняній науці є доволі вузьке розуміння соціальної безпеки як стану 

життєдіяльності людини, що забезпечується комплексом заходів, спрямованих 

на реалізацію соціальних інтересів, подолання демографічних загроз, 
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забезпечення трудових прав [655, с. 196; 753, с. 108], або ж різноманітних 

загроз у соціальній сфері [441, с. 21]. У деяких випадках термін «соціальна 

безпека» розглядається у широкому значенні. Підґрунтям для подібних 

пропозицій є підходи, що декларовані міжнародними організаціями, хоча і не 

позбавлені політичного впливу, – наприклад, висновки Концепції безпеки 

людини ПРООН практично стосуються усієї безпеки соціуму за відповідними 

складовими [255, с. 60].  

Думка щодо розуміння змісту окремого виду безпеки, спрямованого на 

захист інтересів людини (групи, суспільства), висловлювалася здебільшого 

науковцями, які зосереджувалися на проблематиці забезпечення громадської 

(суспільної) безпеки. На рівні поняття термін «громадська безпека» досить 

часто вживався поряд із терміном «громадський порядок» у контексті 

адміністративно-правових досліджень, присвячених організації боротьби зі 

злочинністю. На загальнотеоретичному рівні громадський порядок 

розуміється як соціальна категорія, що охоплює систему (стан) вольових 

ідеологічних суспільних відносин, що зумовлені економічним базисом і 

характеризуються відповідністю поведінки учасників соціальним нормам 

(правовим чи неправовим), які панують у суспільстві [779, с. 12]. За винятком 

посилання на економічний базис, таке визначення є цілком актуальним і нині. 

Теоретичні пропозиції щодо виокремлення суспільної безпеки, як відповідного 

концепту, є подібними до аргументації, яка наводиться щодо соціальної 

безпеки у широкому розумінні. Так, О. Корнієвський, досліджуючи підходи до 

формування та визначення термінів «соціальна безпека», «суспільна безпека», 

«публічна безпека» (зокрема, їх аналогів у російськомовній літературі), вважає, 

що за змістом суспільну безпеку можна трактувати як захищеність «стану 

суспільних відносин», що забезпечує розвиток суспільства [297, с. 106]. 

Стосовно термінів «суспільна безпека» та «громадська безпека», 

важливо зазначити їх певну тотожність, зважаючи на той факт, що у 

російськомовній літературі вони можуть бути означені одним терміном – 

«общественная безопасность». Загалом уявлення про громадську безпеку у 
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науковій літературі пов’язані з концептуальними дослідженнями у сфері 

державної політики боротьби зі злочинністю та правопорушеннями, що досить 

часто ототожнюється із функціями державних органів з підтримання порядку 

у суспільстві. У широкому розумінні «громадська безпека» може сприйматись 

як синонім загального поняття національної безпеки. Правова сутність 

громадської безпеки полягає у виокремленні певного кола суспільних 

відносин, які її складають. Враховуючи доволі широкий спектр сфер, у яких 

проявляється громадська безпека, існує і широке коло відповідних суспільних 

відносин. Зовні на термінологічну подібність зазначене поняття не 

ототожнюється із внутрішньодержавною безпекою [288; 289], що розглядає 

більш широке коло відносин. Існує також і пропозиція щодо розгляду 

зазначеної проблематики у контексті побудови концепції кримінологічної 

безпеки [604]. 

Тому відповідна (соціальна) функція держави має розглядатись як 

забезпечення суспільної (громадської, соціальної) безпеки. За змістом така 

функція практично повністю відповідає змісту правоохоронної функції 

(функцій), концепт якої розглядається науковцями тривалий час [312, с. 369; 

правоохоронної функції держави використовувалися й інші терміни, пов’язані 

із захистом громадського порядку, боротьбою зі злочинністю, захистом 

соціалістичної власності тощо. Щодо можливості виокремлення функції 

боротьби зі злочинністю (як правоохоронної функції), ще за радянських часів 

висловлювалися різні позиції. У контексті цього, прийнятним є погляд 

Л. І. Каска, який зауважував, що іноді певним важливим або ж широко 

розповсюдженим методам та засобам здійснення діяльності держави надається 

значення самостійних функцій. Прикладом такого сприйняття він вважав 

діяльність із захисту власності, що є окремим завданням забезпечення 

правопорядку, яке є засобом забезпечення усіх функцій держави. За таких умов 

зазначене не може претендувати на виокремлення, як самостійна функція [247, 

с. 45], що, безумовно, правильно. 
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Найбільш складним для дослідження є питання існування, пізнання 

сутності та формулювання змісту окремої функції держави, що пов’язана зі 

сферою духовного життя. Йде про культурну функцію, а також інші подібні 

концепти. За радянських часів науковці виокремлювали культурно-виховну 

функцію у соціалістичній державі, або ж ідеологічну (в державах різних типів). 

Зазначений підхід до проблеми зберігається і у сучасній правовій науці [84; 

У вітчизняній науковій літературі запропоновано виокремлювати 

ідеологічну, культурну та комунікативну функції держави. Зокрема, 

В. С. Шестак, справедливо критикуючи погляди на культурно-виховну 

функцію, що висловлювали науковці радянської доби [755, с. 30, 35], зазначав, 

що змістом культурної функції є зобов’язання держави в культурній (духовній) 

сфері [756, с. 7]. Однак подальша «конкретизація» зазначеного поняття 

зводиться до визначення і конкретизації певної сфери суспільного життя, 

відносини в якій регулюються державою за допомогою норм права. Водночас 

питання дослідження змісту функції залишається важливим, з огляду на 

важкість конструювання мети та завдань державної політики, а отже, – мети та 

обсягу впливу держави на суспільне життя. Зрозуміло, що у політичній та 

публіцистичній літературі висловлено чимало пропозицій щодо необхідності 

посилення впливу держави з певною суспільно значущою (на думку авторів 

концепцій) метою. І у дослідженнях загальнотеоретичного характеру зміст 

культурної функції, ідентичний розумінню культурно-виховної функції 

радянської (соціалістичної) держави, можливо віднайти у тоталітарних чи  

теократичних державах. У державах іншого типу можливо спостерігати 

залишки певних історичних (ідеологічних, релігійних) поглядів та стереотипів. 

Водночас цілі, що окреслені для сучасної правової держави ліберального типу, 

навряд чи охоплюють завдання пропаганди, що зумовлена тими чи іншими 

ідеологічними забарвленнями.  

Сутність державної політики у сфері культури досліджується фахівцями 

з державного управління і проявляється у формуванні умов для «створення, 
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збереження та поширення культурних цінностей у суспільстві» [327, с. 41]. У 

такий спосіб «створення» цих умов і є метою, завданням державної політики, 

а отже, і змістом відповідної функції державних органів, а не держави.  

Дотепер існують прихильники виокремлення ідеологічної функції 

держави, хоча і у дещо модифікованому вигляді. Зазвичай, аргументація на 

користь такого погляду будується у певний спосіб. Зрозуміло, що без ідеології, 

як системи настанов та мотивів, держава існувати не може. Зазначена система 

настанов та мотивів має відповідати сутності держави. Таке положення не 

може викликати заперечень. Однак виникає питання щодо конкретних 

інструментів реалізації настанов та напрямів і сфер суспільного життя, в яких 

такі настанови проявляються. Від цього факту залежить і обсяг державного 

впливу.  

У літературі існує думка, що держава має здійснювати певну функцію, в 

якій відображається її ідеологія, як прояв сутності, і ця функція повинна мати 

назву «ідеологічної» [83, с. 7; 266, с. 18, 21–22; 699, с. 25–26]. На жаль, сутність 

та зміст такої функції науковці розкривають лише поверхнево. Зокрема, 

О. М. Буховець визначає сутність ідеологічної функції у реалізації «ідеологем» 

шляхом формування стійких світоглядних цінностей [84, с. 9]. Звісно, у кожній 

державі на різних етапах історичного розвитку можливо виділити певну 

панівну ідеологію, що мала значний вплив на діяльність такої держави і 

претендувала на винятковість у формуванні світоглядних цінностей населення. 

Але у такому разі може йтися про заходи пропаганди, або ж про культурно-

виховну функцію (та її прояв в освіті) у розумінні дослідників радянської доби.  

О. В. Конопелько визначила зміст ідеологічної функції як «формування 

та збереження ціннісно-смислового простору суспільства, офіційне 

закріплення фундаментальних соціально значущих ідей і цінностей, 

формування образно-символічної складової національної ідеології, трансляція 

ідеологічних концептів у масову свідомість, контроль та корекція ідеологічних 

процесів у суспільстві» [265, с. 112]. Тобто таке розуміння ідеологічної функції 

відрізняється від радянських уявлень лише обраними авторами термінами, що 
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мають нове філологічне звучання. Реалізація на практиці такого змісту функції 

можлива лише у сучасних державах авторитарного (або теократичного) типу, 

оскільки вимагає значного обсягу державного впливу в жорстких формах на 

доволі широке коло суспільних відносин, зумовлених особливостями 

духовного життя.  

Обсяг впливу сучасної демократичної держави (зокрема, України, 

оскільки саме це стверджується у ст. 1 Конституції України) на духовний світ 

суспільства має обмежуватися лише потребами забезпечення безпеки. Якщо 

проаналізувати співвідношення окремих видів безпеки із сутністю функцій 

держави, то за змістом зазначені напрями охоплюються функцією 

забезпечення інформаційної безпеки. Саме потреба у безпеці суспільства і 

зумовлює певний обсяг державного впливу у такій сфері. Обрання конкретних 

напрямів та механізмів реалізації залежить від правової системи відповідної 

держави і має ґрунтуватися на дотриманні прав і свобод людини, включаючи 

відповідальність держави за свою діяльність. За змістом до цієї самої функції 

можливо віднести і ті складові, що запропоновані окремо як інформаційна [86; 

235, с. 135–137] або комунікативна [339, с. 263–268] функції держави. Річ у тім, 

що питання захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері (або ж 

інформаційних прав) є складовим забезпечення суспільної безпеки загалом, що 

зумовлює діяльність відповідних державних органів. Однак обсяг державного 

впливу на процеси в інформаційному середовищі повинен бути зумовлений не 

потребами ідеології або розвитку держави, а саме забезпеченням 

інформаційної безпеки. 

Забезпечення інформаційної безпеки у контексті відповідної функції 

держави на теоретичному рівні досліджував О. О. Тихомиров. Учений 

констатував необхідність розуміння забезпечення інформаційної безпеки як 

державної діяльності (функції держави і кожного її органу), з підкресленням 

варіативності її проявів – інформаційно-технічної, інформаційно-правової, 

інформаційно-психологічної [697, с. 155]. Зміст функції нині обумовлений 

розвитком сучасного інформаційного суспільства, за умови особливості саме 
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інформаційної сфери. У такий спосіб забезпечення інформаційної безпеки 

може трактуватися досить широко, зокрема, охоплюючи технічну складову 

(кібербезпека та захист інформації), кореспондуючись із тими її складовими, 

що стосуються державного впливу на духовне життя суспільства (зокрема, 

інформаційно-психологічної сфери). 

Особливою функцією серед функцій держави є функція, спрямована на 

захист власної безпеки держави, як соціального інституту. Йдеться про 

забезпечення державної безпеки. Питання про виокремлення такої функції 

майже не підіймалося в науковій літературі [189, с. 127–131; 326, с. 56]. 

Доцільність виокремлення зумовлена певними факторами.  

Існує потреба у забезпеченні існування, нормального функціонування та 

необхідного розвитку корінних елементів держави, що складають її зміст як 

соціального інституту. Йдеться про державний суверенітет, конституційний 

лад та територіальну цілісність держави. Безумовно, основною загрозою 

першої складової є агресія (збройний напад ззовні), протидія цій загрозі 

відбувається реалізацією функції оборони держави. Водночас, окрім збройного 

нападу, можливі й інші дії, що в літературі отримали назву «підривної 

діяльності». Тобто це діяльність негативного (щодо об’єкту здійснення) 

характеру, що здійснювалася з тією самою метою, що і напад, але не була 

безпосередньо збройним нападом. Вона могла здійснюватися тривалий час 

поєднуючись із діями, що могли вважатися безпосереднім збройним нападом. 

Саме обрання терміну «підривний» щодо характеру такої діяльності несе 

публіцистичну або політичну складову. Водночас сутність цієї діяльності може 

бути визначена доволі чітко. Поєднання діяльності із діяльністю окремих 

державних органів давала змогу виокремити термінологічно розвідувально-

підривну діяльність (здійснюється розвідувальними органами поряд із 

розвідувальною діяльністю), диверсійно-підривну (здійснюється на об’єктах 

промисловості, транспорту, зв’язку здебільшого шляхом диверсій та саботажу) 

тощо [665, с. 7–9, 12–14].  
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Суб’єктами підривної діяльності у радянські часи вважалися не тільки 

іноземні держави та їх відповідні органи. У початковий період існування 

соціалістичної держави, на думку політичного керівництва та науковців, 

залишки експлуататорських класів здійснюють опір радянській владі у формі 

збройного опору та підривної діяльності [689, с. 246]. У такий спосіб підривну 

діяльність у принципі можуть здійснювати суб’єкти, що знаходяться у межах 

держави. У майбутньому суб’єктний акцент змістився за межі держави, 

оскільки на рівні партійного керівництва вважалося, що опір 

експлуататорських класів уже подолано. Така конструкція створювала 

теоретичне підґрунтя до розширення змісту державної функції, оскільки 

підривною діяльністю (у вигляді пропаганди, або за тодішньою термінологією 

«ідеологічної диверсії») могла вважатися критика державної політики, 

політичного устрою, ролі комуністичної партії та її впливу на державний 

апарат, окремих аспектів діяльності органів влади і посадових осіб.  

Якщо ж позбавити питання визначення сутності підривної діяльності 

ідеологічної складової, то безперечно варто визнати її існування у формах, 

подібних тим, що зазначені вище. Зокрема, сучасні фахівці у сфері протидії 

тероризму та військової справи виокремлюють зазначену негативну щодо 

суб’єкта діяльність. За змістом це уявлення про підривну діяльність навіть 

більш широке, аніж пропозиції, що пропонували науковці системи КДБ. 

Принаймні до розуміння підривної діяльності, запропонованого В. Розенау, 

належить також радикалізація політичної активності, інфільтрація у 

політичні структури, підбурювання до масових акцій та загалом загрози 
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На відміну від збройного нападу, як прояву загрози державному 

суверенітету, підривна діяльність не є очевидною і не завжди має збройний 

компонент. Крім того, з погляду правова, іноді її складно визначити та 

окреслити відповідні механізми протидії. За таких умов зміст забезпечення 

державної безпеки – функції, що підтримує існування держави як системи, 
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може бути визначений як забезпечення підтримання державного суверенітету 

на всій території держави.  

Зазначене положення стосується і конституційного ладу та 

територіальної цілісності держави.  

Вітчизняне законодавство згадує серед об’єктів державної безпеки також 

і життєво важливі інтереси. У науковій літературі до числа об’єктів також 

відносять економічний, оборонний  і науково-технічний потенціал [434, с. 32–

законодавцем терміном «національні інтереси». Водночас, ураховуючи доволі 

широке визначення поняття «національних інтересів» (зокрема, до суб’єктного 

ототожнення інтересів суспільства, держави і людини), поняття «державної 

безпеки» потребує уточнення. Тому запропонована В. Г. Пилипчуком 

пропозиція щодо зменшення обсягу поняття лише відповідними складовими 

(економічний, оборонний, науково-технічний потенціал) є прийнятною. 

Важливим науковим питанням є визначення форм здійснення 

(реалізації) функцій держави.  

Традиційно у радянській правовій науці вважалося, що кожна функція 

держави має відображуватись у певному напрямі діяльності апарату 

управління. За таких умов конкретні функції відповідних органів управління 

складають реалізацію відповідної функції держави [290, с. 30]. Водночас було 

зроблені певні, хоча і вкрай обережні, припущення стосовно низького рівня 

ефективності роботи апарату управління з виконання функцій і завдань 

держави, що було обумовлено збільшенням кількості органів управління та 

напрямів діяльності, які охоплювались їхньою компетенцією [440, с. 10]. 

Однак реалізація функцій держави має більш складну природу, аніж 

проста імплементація окремої функції держави у відповідну функцію її органу.  

Відомо, що держава здійснює свою діяльність, реалізуючи певні 

функції у визначених формах. Зазначені форми традиційно поділяються на 

правові та організаційні [26, c. 352]. Правовими формами здійснення функцій 

є діяльність держави, пов’язана з виданням юридичних актів. Складність 
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визначення найменування, сутності, змісту та класифікації форм здійснення 

(реалізації) функцій була зумовлена також і неоднозначністю, зміною 

компетенції та зв’язків окремих державних органів, а також впливом 

партійного керівництва. Зокрема, Л. І. Каск та інші вважали, що існує 

контрольна (наглядова, контрольно-наглядова) форма здійснення функцій 

[247, с. 45]. Така функція реалізується як окрема діяльність спеціально 

уповноваженого державного органу, або ж наглядова функція прокуратури 

(загальний нагляд) [390, с. 6]. 

Загалом організаційну (фактичну) форму здійснення (реалізації) 

функцій держави виокремлювали ті науковці, що аналізували притаманні 

соціалістичній державі функції. Зокрема, це стосується В. Г. Тюленева, що 

досліджував господарсько-організаційну функцію соціалістичної держави, та 

Л. І. Загайнова у питанні організаційної складової економічної функції 

радянської держави [218,  с. 16; 706]. За часи існування СРСР можливо було 

віднайти особливу організаторську діяльність соціалістичної держави, що 

прямо не пов’язувалась із юридичними актами. Особливо це стосувалося 

господарської діяльності за умови відсутності приватної власності на засоби 

виробництва. Нині у сучасній державі зазначену позицію підтримати 

складно, хоча б із урахуванням приписів частини 2 статті 19 Конституції 

України, згідно з якою «органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України». Тому може йтися про діяльність винятково забезпечувального, 

допоміжного характеру. 

Повертаючись до визначення правової форми здійснення функцій 

держави, прийнятною є позиція Л. Р. Наливайко, яка визначає її як 

нормативно впорядковану, однорідну за характером, зовнішніми ознаками, 

змістом та юридичними наслідками багатоаспектну діяльність органів 

держави, їх посадових осіб та інших уповноважених суб’єктів, пов’язану зі 

здійсненням юридично значущих дій [376, с.280]. Єдине уточнення 
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стосується множинності форм, оскільки повинно йтися про різні правові 

форми. Зокрема, можливо визначити існування правотворчої, 

правозастосовної та правоохоронної форм.  

Складнішим є питання визначення організаційної форми. Можна 

стверджувати лише про забезпечувальний (допоміжний) характер 

організаційної форми, що має прямо відображатись у її найменуванні.  

Правотворча форма здійснення кожної функції держави, що полягає у 

розробці, ухваленні та виданні нормативно-правових актів, зумовлює 

існування певної системи законодавства, яке регламентує коло суспільних 

відносин, пов’язаних із реалізацією функції. До цієї системи, зазвичай, 

можливо віднести законодавчі акти системного характеру, що ґрунтуються 

на положеннях Конституції України, законодавчі акти, що визначають 

правовий статус окремих суб’єктів а також ті, що регламентують певну 

конкретну діяльність суб’єктів (державних органів, уповноважених органів, 

або учасників правовідносин).  

На прикладі системи правоохоронних органів, можна відмітити, що 

процес реформування, що продовжується у нашій державі уже досить 

тривалий час, у багатьох випадків порушує таку систему. Річ у тім, що 

зазначене реформування одночасно стосується двох аспектів. По-перше, 

коли йдеться про правоохоронні органи, зазвичай, то розуміють ті державні 

органи, до функцій яких належать питання боротьби зі злочинністю та 

іншими правопорушеннями. По-друге, недотримання балансу між правами 

людини і інтересами суспільства призводить до руйнації механізму 

державного примусу.  

У такий спосіб правотворча діяльність зі здійснення функції 

забезпечення державної безпеки має ґрунтуватися на відповідних документах 

концептуального характеру із забезпечення національної безпеки та 

державної безпеки, як її складової. З метою реалізації відповідних 

концептуальних положень, має ухвалюватися «правосуб’єктне» 

законодавство. Воно повинно визначати статус державного органу (або 
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державних органів), що реалізовують у своїй діяльності функцію 

забезпечення державної безпеки. При цьому обсяг та зміст повноважень має 

відповідати необхідності досягнення визначених перед такими державними 

органами завдань. За необхідності, має бути вдосконалене і законодавство, 

що регламентує окремі аспекти діяльності із забезпечення державної безпеки, 

враховуючи завдання суб’єктів її забезпечення та обсяг повноважень, що 

визначаються правосуб’єктним законодавством. Підзаконні акти, натомість,  

мають лише конкретизувати приписи законодавчих актів і стосуватися чітко 

визначеного кола суспільних відносин у цій сфері. 

 

 

1.4 Поняття та суть інформаційної епохи  в контексті 

національної безпеки 

 

 

Особливості періодизації розвитку сучасного суспільства неодмінно 

передбачають наявність інформаційного фактору, тобто впливу 

інформаційних технологій. На цій підставі може йтися про виокремлення 

інформаційної та цифрової епохи. Загалом термінологічно «інформаційна» 

чи «цифрова» епоха не є складовими історичної науки, тому визначити її 

хронологічні межі та описати в історичному контексті доволі складно. 

Ускладнюють зазначену проблему також і труднощі стосовно періодизації, 

які існують в Україні. Особливо це стосується періодизації в історії держави 

і права [776]. Зокрема, В. Г. Пилипчук, аналізуючи питання періодизації у 

контексті науки історії держави і права, визначав як підставу для 

періодизації, зміну форм та історичних типів держави на теренах України, 

нараховуючи у такий спосіб загалом 10 відповідних історичних періодів, 

останній з яких (після здобуття незалежності України) також може бути 

розподілений на три окремі періоди [433, с. 55–56].  
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Загалом питання періодизації актуалізувалося у пострадянський період 

унаслідок ідеологічної кризи марксистського підходу до історичної науки, 

що виділяв відповідні періоди розвитку людства, ґрунтуючись на концепції 

зміни соціально-економічних формацій [207, с. 6–8]. У майбутньому 

істориками було висловлено різні думки стосовно критеріїв та умов 

періодизації історичного процесу, як у контексті захисту та удосконалення 

концепції соціально-економічних формацій, так і в контексті намагання 

пошуку нових критеріїв. Зокрема, заслуговують на увагу теорії модернізації, 

що пов’язують історичний процес із розвитком технологій, концепції 

розвитку соціальних утворень, зміни економічного устрою існування 

суспільства [304, с. 166–200]. Поєднуючи зазначені теорії, можна 

стверджувати про виокремлення інформаційної епохи, як періоду розвитку 

людства, що характеризується наявністю змін, обумовлених технологіями, 

вплив яких призводить до трансформації соціуму. 

Зазвичай під «інформаційною епохою» розуміють певний відрізок 

розвитку людства, що характеризується розповсюдженням персональних 

засобів обчислювальної техніки, комунікаційної техніки та відповідних 

технологій обробки і розповсюдження інформації загального користування. 

Виокремлення такої епохи, як певного періоду, ґрунтується на уявленнях 

М. Маклюена, М. Кастельса та інших дослідників, що відрізняється від 

концепцій «інформаційного суспільства», прихильниками яких були Д. Белл, 

Е. Тоффлер та інші соціологи. 

М. Маклюен вважає письмо вирішальною технологією, що є основою 

усіх інших технологій (європейської) цивілізації та визначає форми 

спілкування і суспільної свідомості, відходячи від притаманного первісному 

суспільству аудіотактильного способу спілкування. За таких умов 

друкарство, як  майже необмежене розповсюдження ідей  шляхом 

продукування думок, лише завершує цей процес [347, с. 33, 38–39, 110–113]. 

У такий спосіб можливо умовно виокремити дописьмову стадію розвитку 

людства, письмову та друкарську. На кожній стадії відбувалися значні зміни 
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у характері сприйняття інформації як окремою людиною, так і різними 

групами. У своїй роботі М. Маклюен наводить численні приклади 

психологічної різниці у сприйнятті нейтральної інформації, притаманну 

представникам різних культур, зокрема, тих, які не знають письма, як засобу 

спілкування. Тобто дослідник показав вплив певної технології (тобто письма) 

на зміни у суспільстві, а також вплив зазначених змін на окрему людину. 

Якщо трактувати письмо як технологію, то можливо визначити й інші 

технології у сфері суспільної свідомості, що змінили суспільство. Такий 

характер міркувань дає змогу виокремити інформаційну складову і у 

періодизації розвитку людства. 

Під інформаційною епохою загалом, та у межах цього дослідження, 

розуміють певний постіндустріальний (після остаточного завершення етапу 

промислової революції, коли сектор виробництва в економіці у загальному 

вигляді за обсягами поступається сектору обслуговування) період розвитку 

людства, що характеризується широким залученням персональних засобів 

обробки інформації (комп’ютерів) та їх мереж. На думку М. Кастельса, зміст 

інформаційної епохи (Information Age) значною мірою складають мережі, 

аніж лише технології, або лише інформація [804, p. 21]. До того ж 

концептуально М. Кастельс більше уваги приділяв дослідженню суспільства, 

точніше впливу на його стан та розвиток певних процесів, які характеризують 

інформаційну епоху, аніж виокремлював хронологічно певний період в 

історичному розвитку людства. Дослідник зазначав, що інформаційну епоху 

доцільно виділяти лише настільки, наскільки це належить до стрімкого 

виникнення нової соціальної структури [804, p. 26].  

Окрім соціального значення, визначення інформаційної епохи має 

також і важливу економічну складову. Ще М. Маклюен, досліджуючи 

питання виникнення, розповсюдження книжкового друкарства, зосередив 

увагу на його впливі на ринкові відносини та характер економіки [347, с. 187–

188]. Це саме повною мірою стосується змін в економіці в інформаційну 

епоху і характеризується як виникненням нових галузей економіки (зокрема, 
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у виробництва), так і стрімкою модернізацією та трансформацією наявних 

галузей та їх поєднань. 

У соціології та інших гуманітарних науках традиційним є дослідження 

«інформаційного суспільства» (у різних термінологічних варіаціях) та 

пов’язаних процесів. Термінологічно йдеться насамперед про 

інформатизацію, а також про «віртуалізацію», «електронізацію» (у всій 

подібності значення відповідних термінів).  

Аналіз проблематики інформаційного суспільства відбувається 

найбільш активно, оскільки зазначене поняття розглядається як елемент 

політики (міжнародної та державної) [728, с. 5–6]. З кінця 1980-х рр. 

проблематика інформаційного суспільства та його ролі у сучасному світі 

перебувала у фокусі спеціалізованих міжнародних організацій (Міжнародний 

союз електрозв’язку), у майбутньому дискусії із цієї проблематики 

відбувалися в ООН та її установах. Найбільш важливим документом у 

контексті цього, є Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства 

від 22.07.2000 р. Нормативним втіленням у вітчизняному законодавстві є 

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V. 

На науковому рівні можливо виокремити концепції, що активно 

розвивалися навколо процесів інформатизації та були започатковані у 

радянські часи вченими, що спеціалізувалися на філософських аспектах 

технологічного процесу.  

По-перше, важливо відмітити значну наукову активність у визначенні 

сутності інформації, як наукового поняття (атрибуту, філософської категорії 

тощо), що було започатковано наприкінці 1960-х років. Значним поштовхом 

дискусії став розвиток кібернетики в СРСР. Надалі можливості застосування 

напрацювань у галузі кібернетики в інших сферах людського життя призвели 

до стрімкого технологічного розвитку (або науково-технологічної революції 

відповідно до панівної у ті часи термінології).  
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На рівні технічних та природничих наук, «інформація» розглядалась як 

відомості, що є об’єктом зберігання, передавання та перетворення, 

«повідомлення» – як форма надання інформації, «сигнал» – як фізична 

величина, що змінюється і при цьому відтворює повідомлення [690, с. 5–7]. 

Тобто інформацію у технічному плані фахівці трактують не інакше, як разом 

із її передаванням (перетворення та зберігання зумовлені потребою 

передавання) [249, с. 5–6]. 

Таке прагматичне визначення та доволі вузьке розуміння вченими-

філософами того часу прийнято не було, що призвело до відповідного 

пошуку сутності інформації та її можливого місця у системі філософії. 

Класичною протягом доволі тривалого часу є позиція А. Д. Урсула та його 

численних послідовників і учнів стосовно розуміння інформації як 

«взаємовідносної різноманітності» [713, с. 171]. Таке сприйняття, що 

ґрунтувалося на положеннях філософської теорії «відображення», означає 

загальність (всеохоплюваність) поняття інформації без соціоцентричної 

складової [712, с. 27]. Загалом такі міркування дали підставу стверджувати та 

відстоювати тезис стосовно визначення інформації як атрибуту не тільки 

живої (у біологічному сенсі), але і неживої природи (будь-якої матерії) 

[172, с. 37]. У сучасних гуманітарних науках універсалізація змісту 

інформації призвела до виникнення різноманітних оригінальних концепцій, 

але водночас існує і ґрунтовно критика універсалізації, як підходу [666, с. 99–

119]. 

Водночас учені окремо аналізували процеси інформатизації, передусім, 

в контексті суспільного (науково-технічного) розвитку. Процес 

інформатизації можливо розуміти на винятково прагматичному рівні як 

певну складову прогресу людства, що характеризується стрімким 

технологічним зростанням засобів обробки інформації. Але дедалі частіше 

інформатизацію сприймають як окреме від науково-технічного процесу 

явище, що має свої особливості насамперед у соціальній сфері.  
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У радянські часи досліджувалися здебільшого проблеми науково-

технічного прогресу (термінологічно вживався також термін «науково-

технічна революція», що характеризував залучення досягнень науки і техніки 

в економіку держави, починаючи з 1950-х років). Сучасні дослідники 

акцентують увагу на слабкій теоретичній базі досліджень науково-технічного 

прогресу, констатуючи описовий характер досліджень, які були присвячені 

значною мірою питанням впливу комуністичної партії, або ж організації 

управління сферою науки в СРСР, уникаючи взагалі термінологічного 

з’ясування такого прогресу [109, с. 20]. Оскільки процес розвитку певного 

виду технологій (засобів обробки інформації) можливо розглядати як 

складову процесу розвитку науки і техніки загалом, то питання 

інформатизації тривалий час розглядались аналогічно – насамперед крізь 

призму державного управління. Після розпаду СРСР та кризи у філософській 

науці пострадянських країн, можливо спостерігати розвиток різноманітних 

концепцій та поглядів на сутність суспільного прогресу, пов’язаного із 

розвитком окремих технологій.  

Загалом можна зробити уточнення щодо застосування терміну 

«інформатизація» стосовно певного об’єкту, оскільки інформатизація може 

стосуватися певних сфер, об’єктів, груп або елементів. На рівні 

інформатизації суспільства, її можливо сприймати як процес. Зокрема, 

К. І. Бєляков надає визначення інформатизації суспільства як соціального 

процесу, «у якому його складові  компоненти не просто пов’язані, а є однією 

цілою системою, яка являє собою якісно новий етап прогресивно 

наростаючого використання інформаційних технологій при виробництві,  

переробці,  збереженні,  поширенні відомостей,  даних і  знань у 

суспільстві» [49, с. 37].  Законодавча дефініція, що зроблена у ст. 1 Закону 

України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 

74/98-ВР, визначає інформатизацію як «сукупність взаємопов’язаних 

організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для 
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задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі 

створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів 

та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної 

обчислювальної та комунікаційної техніки». 

Результатом процесу інформатизації є виникнення (становлення, 

побудова) інформаційного суспільства, що, на думку К. І. Бєлякова, 

«обумовлює радикальні перетворення не тільки у сфері виробництва і  

технологій,  в  галузі культури,  духовному житті та побуті,  але  й  значною 

мірою у соціально-економічних, адміністративних і правових відносинах» 

[49, с. 37]. У контексті цього, О. П. Дзьобань наголошував на важливості 

сприйняття  інформатизації як складного соціально-історичного процесу 

переходу до нової стадії цивілізації, пов’язаної зі змінами у змісті й характері 

соціальної діяльності, соціальної структури суспільства, становленням 

особливої (інформаційної) культури, а також із формуванням нового 

мислення, нового розуміння розуму [172, с. 38]. Саме собою інформаційне 

суспільство поступово трансформується у суспільство знань, як вищого 

ступеню його розвитку [436,  с. 279].  

Загалом «інформаційне суспільство» можливо сприймати як певний 

етап (стадію) розвитку усього соціуму. Але навряд чи можна стверджувати, 

що поняття «інформаційне суспільство» є одночасно таким, що характеризує 

суспільство, яке склалося. Не є прийнятною позиція, що поняття 

«інформаційна епоха», «інформаційне суспільство» (та ще низка термінів, що 

застосовуються у соціальних дослідженнях і характеризують розвиток 

сучасного суспільства)  є лише синонімами одного явища [414, c. 69]. Перше 

поняття стосується етапу розвитку людства, або ж етапу розвитку соціуму, 

який має певні риси, що його характеризують. Другий термін можливо 

застосовувати до самого суспільства на цьому етапі розвитку.  

Хронологічно можливо виокремити певні часові рамки для опису 

інформаційної епохи, зважаючи водночас, що вони можуть бути застосовані 

для різних держав (націй, народів) по-різному. Крім того, унікальний 
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характер інформаційної епохи полягає ще й у тому, що кордони між 

окремими традиційними складовими соціуму зникають внаслідок 

особливого характеру технологій, що характеризують етап розвитку людства. 

Йдеться про глобалізацію, як певне явище, що досить активно 

вивчається у сучасних гуманітарних науках і, на перший погляд, значною 

мірою є аналогічним процесам інформатизації та розвитку інформаційного 

суспільства. Дослідження проблем глобалізації проводиться насамперед у 

загальному філософському, соціологічному та економічному аспектах. З 

огляду на предмет дослідження цієї роботи, можливо лише зазначати, що 

загалом розуміння глобалізації, як зростання та ущільнення мережі світових 

соціальних взаємин, є прийнятним [153, с. 14]. У соціології глобалізацію 

розуміють як процеси (зокрема, транснаціональні), що сприяють розвитку 

соціальних зв’язків та укріпленню взаємозв’язків між країнами [118, с. 55] (за 

усієї умовності останнього положення внаслідок змін сучасних країн та 

держав, як соціальних утворень).  

У правовій науці глобалізацію розглядають насамперед з погляду 

дослідження змін уявлень про державний суверенітет, його обсяги та 

розвиток окремих інститутів міжнародного права у сучасних умовах [1, с. 

222–225; 156; 731, с. 15, 17–18; 745].  

На загальнотеоретичному рівні аспекти глобалізації досліджуються 

здебільшого в контексті впливу зазначених процесів на сутність та роль 

держави. Зокрема, на думку Л. Ю. Грініна, на рівні розуміння держави як 

системи, можна спостерігати, що глобалізація суттєво змінює обсяг 

національного суверенітету в бік його зменшення та «підриває» положення 

держави, як головного суб’єкта міжнародних відносин [146, с. 135]. Такий 

висновок стосується правосуб’єктності держави, але на рівні усвідомлення 

держави як соціального інституту, виникає розмиття окремих функцій, 

передача окремих з них за умови фактичного зберігання держави, як 

формального суб’єкта та його органів, як формальних інститутів. Зокрема, 

М. ван Кревельд, який вважає початком інституційного занепаду держави 
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період 1970-х років, зосереджує увагу на перебиранні саме функцій безпеки 

в умовах відмови від тотальної війни, обґрунтовуючи цей тезис численними 

прикладами [930,  p. 355–360, 417–420]. З іншого боку підходить до цієї 

проблеми У. Бек зі своєю концепцією транслегального панування, що означає 

транснаціональну «метавладу», яка засновує право із квазідержавною 

компетенцією (не йдеться про традиційний міжнародний правопорядок, 

заснований на правосуб’єктності окремих держав) [44, с. 120–122]. 

У загальній теорії держави і права вплив глобалізації розглядається 

насамперед як певна сукупність проблем. Може йтися про уточнення 

функцій держави під впливом посилення ролі транснаціональних утворень 

порівняно із традиційними національними державами (з усіма пересторогами 

стосовно можливої національності для таких утворень, оскільки поза межами 

держави вони не існують). Зокрема, М. М. Марченко стверджує, що окремі 

функції стосовно економіки будуть «відмирати», інші (наприклад, 

екологічна) – посилюватися, решта – трансформуватися [360, с. 42]. 

Твердження про трансформацію окремих функцій держави є прийнятним, 

особливо якщо ґрунтуватися на безпековій сутності державних функцій. 

Водночас відмирання функцій передусім стосується зміни у ролі держави 

соціалістичного типу за умови її трансформації, що можливо спостерігати на 

прикладі розпаду СРСР. В інших випадках регулятивна роль держави, 

зумовлена потребами безпеки, явно не відмирає. Що стосується виникнення 

функцій, то якщо розглядати запропонований приклад із становленням та 

розвитком екологічної функції, то визначення її сутності потребує 

детальніших досліджень, оскільки потреби її виникнення зумовлені певними 

небезпеками, а форми реалізації ідентичні іншим.  

Іншим складним питанням є визначення суб’єктності для т. зв. 

«всесвітньої» держави. У такому разі традиційним є дослідження сутності 

держав, що намагаються розповсюдити свою владу на інші (класичні імперії), 

тих, що намагаються панувати за допомогою впливу або лідерства у певних 

союзах (гегемонія), або ж конспірологічні теорії «прихованого» урядування. 
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Вплив глобалізації на суб’єктність нової держави (всесвітньої) можливо 

розглядати з традиційних позицій. Насамперед як посилення ролі 

транснаціональних корпорацій (ТНК) в економіці. Сучасні економісти, 

зосереджуючи свою увагу на визначенні ролі ТНК в умовах глобалізації (яка 

є головною і навіть вирішальною), визнають різний характер впливу на 

економіку держав (країн) базування та активності [151, с. 41–42]. З іншого 

боку можливо досліджувати (і значною мірою абсолютизувати) роль 

міжнародних організацій та наднаціональних утворень. Досить часто 

абсолютизація зумовлена впливом на економіку, крізь призму розуміння 

якого робляться висновки стосовно змін у державній політиці. Типовим у 

цьому є розуміння сучасних російських учених. Зокрема, на думку 

Н. О. Комлєвої, сучасні процеси глобалізації дають змогу розуміти світ як 

ситуацію зі світовим пануванням, коли здійснюється «абсолютний контроль 

усіх геополітичних просторів з боку одного і того самого актора». Зрозуміло, 

що подальші побудови концепції, безумовно, дають ученій підстави зробити 

висновок про наявність «абсолютного зла», яке будучи організаційно 

оформленим, здійснює панування (як негативний та руйнівний вплив) через 

різні рівні, форми та окремі складові, зокрема, і міжнародні організації (що є 

такими лише зовні) [262, с. 38, 40–41, 42, 44]. Парадокс полягає у тому, що, 

на думку авторки, зазначене зло втілено в абсолютно чітко визначену 

конкретну державу. Інший сучасний російський учений робить висновок про 

існування «світової фінансово-економічної олігархії» (що не втілена чітко в 

якійсь окремій державі, а є об’єднанням великого капіталу), яка здійснює 

тотальний вплив на сучасний світ завдяки поєднанню економічних, 

політичних та інших методів [140, с. 23].  

Враховуючи експресивний характер наукової дискусії останнього часу 

навколо зазначених проблем, доречно зазначити, що він обумовлений 

винятково політичним фактором і обмежує для дослідників горизонт 

розгляду проблем. У кращому разі може йтися про певні гіпотези.  
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Показовою у цьому плані є критика М. М. Марченком концепцій 

«космополітизму» (насамперед щодо міжнародного права), шляхом 

оголошення міфом концепції формування «всесвітньої держави» та 

«універсального права». Зокрема, аналізуючи сучасні концепції 

універсального (єдиного) правопорядку, вчений критикує їх фактично з тих 

самих позицій, з яких критикували космополітизм радянські вчені (за 

винятком класового підходу) [258, с. 5, 12–15]. На думку М. М. Марченка, у 

сучасному світі інтереси держав (а радше – окремих складових суспільства 

держав) є надто різними, щоб взагалі могло йтися про всесвітню державу та 

всесвітнє право. Поряд із цим наявна сукупність суперечностей не сприяє 

формуванню всесвітнього правопорядку через різницю інтересів різних груп, 

а запропоновані концепції враховують лише інтереси т. зв. «золотого 

мільярду» населення Землі. Окрім цього, суперечливі інтереси окремих груп 

призводять до нездоланних суперечок між окремими державами, що 

обумовлює постійні протистояння, а також унеможливлює якісь 

міжнаціональні побудови [360, с. 54–56].  

Подібні концепції дають підстави зробити висновок про те, що сучасні 

теоретики права глобалізацію трактують або як ще одну реінкарнацію ідей 

космополітизму, або ж як модернізований прояв геополітичного 

протистояння різних держав.  

Якщо ж абстрагуватися від винятково політичного підходу до 

дослідження впливу глобалізації на державу і право, можливо виокремити 

низку таких проблемних моментів для теорії держави і права. 

По-перше, безумовним є вплив процесів глобалізації на державний 

суверенітет, але доволі дискусійним є з’ясування питання його посилення чи 

послаблення [745, с. 403]. 

По-друге, питання «універсалізації» права. Зазначене може 

сприйматися на рівні універсалізації загальних принципів [329, с. 47–48], 

побудови глобальної правової системи [396, с. 235], вироблення спільних 

принципів, інститутів та усунення суперечностей між системами [745, с. 403]. 
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У контексті цього, може йтися про універсалізацію (уніфікацію) та інші 

способи об’єднання правових систем, що доволі часто трактується як 

«правова глобалізація» [768, с. 6]. Водночас зазначений підхід до 

дослідження проблеми може сприйматися дещо по-іншому. Зокрема, 

М. А. Абдалказим цілком правильно відмітив, що «глобалізація права 

здійснюється переважно через глобалізацію правової свідомості» [1, с. 215], 

однак, аналізуючи у майбутньому форми правової глобалізації, дослідник 

все-таки залишається у парадигмі традиційного праворозуміння стосовно 

сприйняття глобалізації у вигляді узгодження та об’єднання наявних 

правових систем у різних формах, але на певній традиційній базі. 

Більш глибокий підхід до визначення сутності впливу глобалізації 

застосовано М. Г. Хаустовою. Цілком прийнятним є тезис, що глобалізація 

здійснює вплив на право на рівні змін у характері відносин, що ним 

регулюються [731, с. 15]. Звичайно, глобалізація означає не тільки 

«наднаціоналізацію» права (тобто створення правових актів не національною 

державою, а іншими суб’єктами як за участі держави, так і без її участі, 

зокрема, у формах традиційної рецепції). Доречно зосередити увагу на думці 

дослідниці стосовно впливу глобалізації на процеси правозастосування, а 

також правову охорону. Зокрема, визнаючи такий факт, учена окреслила 

лише загальні підходи стосовно суб’єктів зазначених процесів [731, с. 16]. За 

таких умов подальшим перспективним напрямом для досліджень є 

з’ясування трансформації сутності примусу в умовах глобалізації, зокрема, у 

розрізі наведених М. ван Кревельдом прикладів стосовно окремих напрямів 

забезпечення безпеки і застосування сили недержавними суб’єктами у 

певних суспільствах другої половини ХХ століття [930, p. 416–419].  

В інформаційному праві проблематику глобалізаційних впливів було 

досліджено О. Д. Довганем. Учений констатував, що особливість впливу 

глобалізації в інформаційній сфері сприяла становленню глобального 

інформаційного простору (інформаційних масивів, які орієнтовані їх 

виробниками для загального використання), що має як позитивні, так і 
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негативні фактори (до останніх, на думку дослідника, належить зміщення та 

формування нових ієрархій) [179, с. 374]. 

Важливо зосередитися і на зміні підходів щодо сутності правового 

регулювання суспільних відносин в умовах глобалізації, з урахуванням 

окреслених на теоретичному рівні правових проблем – розмиття державного 

суверенітету, змін сутності та форм державного впливу, поєднання і 

обмеження різноманітних влад у відкритому інформаційному суспільстві, 

формування нових соціальних структур в умовах кіберпростору.  За такого 

розуміння правових проблем зроблені спроби з’ясувати можливість 

трансформації права, як регулятора, у своєрідні механізми самоорганізації. 

Зокрема, В. Ю. Скоробогатов у своєму дослідженні, присвяченому 

проблематиці самоорганізації правових систем, прийшов до висновку, що 

сама правова система має здатність до саморегулювання, як здатність 

зберігати власну цілісність [650, с. 148]. Ця трансформація зумовлена 

сучасними явищами (інформатизацією та глобалізацією), і полягає у тому, що 

право із засобу регулювання перетворюється на засіб саморегулювання 

[650, с. 151]. Однак, визначивши фактор саморегуляції, дослідник не вважає, 

що право «відмирає», навпаки його трансформована роль лише 

підвищується. Річ у тім, що більшість представників сучасної правової науки, 

визнаючи значення саморегуляції, не відмовляються від традиційного 

трактування права, що має бути забезпечено примусом. За таких умов 

ключовими залишаються проблеми співвідношення публічного права із 

локальним (корпоративним) правом або ж трансформації у сфері 

міжнародного приватного права [789, p. 296–298; 825, p. 103–105, 124–125]. 

Лише в останні два роки відбувається зміна підходів. 

Підсумовуючи проведений аналіз впливу процесів глобалізації, 

необхідно зазначити, що сам собою процес глобалізації зумовлений певними 

технологіями обробки інформації, і тому необхідно визнати його фактором 

сучасної інформаційної епохи, як історичного етапу розвитку людства. 
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Окрім концепції інформаційної епохи, важливим трендом 

гуманітарних наук є питання виокремлення «цифрової епохи», що знаходить 

своє втілення і у нормативно-правових документах. 

У межах розгляду інформаційної епохи, доволі умовно (внаслідок 

відсутності чітких хронологічних меж для складових) може йтися про 

«комп’ютерну епоху» (широке залучення персональних – стаціонарних та 

переносних індивідуальних або персональних засобів обробки інформації), 

«мережеву епоху» (глобальне панування різних мереж, що постійно 

об’єднують засоби обробки інформації зі створенням відповідних 

спеціальних програм для постійного спілкування людей), «цифрову» епоху» 

(період, що характеризується відмовою від паперових носіїв інформації 

взагалі). Визначення таких складових не претендує на певну періодизацію і 

ймовірніше стосується окремих етапів технологічного розвитку, що 

зумовлює вплив відповідних технологій на розвиток суспільства. За такого 

трактування «мережеве суспільство» може виникати ще у ранню 

комп’ютерну епоху, оскільки зачатки соціальних мереж у вигляді розвитку 

технічних мереж між окремими ЕОМ, існували досить давно. Тому мережеве 

суспільство характеризує певний феномен, що проявляється в інформаційну 

епоху, а його виникнення зумовлено низкою факторів – технологічного, 

соціального та економічного характеру [323]. У контексті цього, М. Кастельс 

визначає додатково низку парадоксальних факторів – зміни у структурі та 

організації праці, трансформація комунікабельності, мережевий 

індивідуалізм, становлення нової комунікації та нових медіа [803, p. 11–12]. 

Термін «цифрова епоха» (Digital age) може розглядатися як синонім поняттю 

«інформаційна епоха». Однак досить часто «цифровий» характер епохи, 

особливо у публіцистиці або засобах масової інформації, розглядається 

синонімічно до «безпаперового».  

В. М. Глушков, розглядаючи сутність «безпаперової технології», 

зазначав, що зберігання інформації у пам’яті ЕОМ та налагодження 

безпосередньої взаємодії між ними, завжди вимагає присутності людини, як 
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суб’єкта цієї системи [124, с. 13]. Отже, йдеться про технології, що 

виключають документообіг між адресатами на фізичному носії інформації 

(папері), який є традиційним у державному управлінні та соціальній 

комунікації. Подібні технології на першому етапі розвиваються шляхом 

застосовування іншого виду фізичного носія зберігання інформації, а у 

подальшому – шляхом обміну інформацією за допомогою комп’ютерних 

мереж. У будь-якому разі, як відмічав В. М. Глушков, у системі як суб’єкт, 

присутня людина. З огляду на це, у соціальній комунікації електронний обіг 

інформації не є альтернативою письму як засобу комунікації, а є лише 

технологією, що здійснює власне обіг.   

У майбутньому питання «безпаперовості» (у значенні повної чи 

часткової відмови від зберігання інформації на паперових носіях) 

розглядалось у концепціях «електронного» («віртуального», 

«кібернетичного») урядування, документообігу тощо. Наприклад, у випадку 

використання певних технологій стосовно наявних феноменів – комерції, 

управління, демократії, створюється нове модифіковане явище – 

«електронна» комерція, уряд, демократія [149, с. 5, 9–12, 21; 293; 329, с. 17–

18; 728, с. 78–79, 81, 96–97], електронний парламентаризм [293], а у випадку 

ведення інформаційної війни у мережах – «електронна боротьба» чи 

«електронне протиборство» [315, с. 96]. 

Водночас термінологічно «цифрова епоха» може трактуватися і як нове 

поняття, що визначає період розвитку людства у т. зв. «пост-інформаційну 

епоху». Поки що складно передбачити, яка саме технологія (віртуальної 

реальності, штучного інтелекту, Інтернету речей або розподіленого реєстру) 

ознаменує собою такий перехід, але уже можна стверджувати про його 

неминучість.  

У такому разі «цифрова епоха» характеризується розповсюдженням 

соціальних комунікацій, що побудовані на глобальних комп’ютерних 

мережах (на відміну від традиційних об’єднань людей та подібних 

соціальних інститутів), скасування паперу та інших подібних технологій 
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зберігання інформації як інформаційної основи, максимальне пришвидшення 

обміну інформації, а також пов’язані явища – штучний інтелект, пряма 

комунікація між технічними пристроями з обмеженим втручанням людини, 

стрибкоподібний (емерджентний) розвиток технологій у різних сферах, який 

зумовлюється інформаційними технологіями. 

Останні два роки внаслідок уведення до публіцистичного обороту 

похідного терміну «діджиталізація» (повна англомовна калька слова 

«цифровізація», що також є штучним конструктом), на рівні документів 

державної політики, здійснюється активне переосмислення процесів 

супроводження розвитку окремих технологій та їх державного 

супроводження. 

Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. 

№ 67-р схвалено Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на 

2018–2020 роки. Метою Концепції фактично є «впровадження відповідних 

стимулів для цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер, 

усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових 

інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій, а також 

визначення критичних сфер та проектів цифровізації, стимулювання 

внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових 

технологій» [287]. Значення терміну «цифровізація» наведено у тій самій 

Концепції як «насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну 

взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір» 

[287]. Отже, на думку авторів Концепції, йдеться про процес насичення світу 

певними пристроями. Однак кінцевим результатом насичення є створення за 

факту нової реальності – «кіберфізичного простору». Це поняття, що іноді 

вживається як синонім терміну «кіберфізична система», характеризує 

взаємодію між фізичними, біологічними і соціальними об’єктами та 

процесами із віртуальними технологіями управління за допомогою певних 
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технологій (зокрема, Інтернету речей та DLT) [732, с. 26–27; 835; 837, p. 1–4, 

38–43; 864].  Зазначені визначення  сформульовано ученими у технічних 

науках. Водночас окремі дослідники проблематики соціалізації 

технологічного розвитку іноді вживають термін «кіберфізичне суспільство» 

[936], що демонструє певний особливий характер суспільства під впливом 

згадуваних технологічних систем.  

Повертаючись до проблематики цифровізації, необхідно зазначити, що 

сутність «цифровізації» можливо викласти більш коротко, аніж у тексті 

Концепції, ґрунтуючись на співвідношенні актуальних термінів 

«оцифрування» та «цифровізація». У першому випадку йдеться про 

перенесення інформації на цифровий («безпаперовий») носій, у другому – 

про створення інформаційного продукту у віртуальному середовищі, при 

цьому його перенесення на паперовий носій неможливе без втрати якості 

(змісту) [609, с. 8].  

У такий спосіб значення для терміну «цифровізація», що обрано у 

згадуваному нормативно-правовому акті, є не досить вдалим, з огляду на 

характер явища, яке вона намагається описати. Змістовно йдеться про т. зв. 

«цифрову економіку» [833], відмінність якої від «електронної торгівлі» 

(«електронного банкінгу») полягає передусім у тому, що це стосується 

створення продуктів, послуг безпосередньо в мережі Інтернет (і, зазвичай, 

для мережі, коли потреби споживача виникають і задовольняються саме у 

мережі), а не застосування комп’ютерних технологій до традиційної торгівлі, 

банківських чи страхових послуг. Водночас досить часто під «цифровою 

економікою» мають на увазі будь-яку економічну активність у мережі 

Інтернет, включно із поштовими службами, доставкою товарів та роздрібною 

торгівлею [798]. Попри зовнішню подібність, окремі види бізнесу, які 

характеризують «цифрову економіку», усе-таки надають унікальні послуги, 

які виникли у мережі Інтернет та породженому нею «кіберпросторі». 

Прикладом є універсальні торгівельні платформи, що об’єднують торговців, 

служби бронювання, які надають посередницькі послуги у мережі. 
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Класичним прикладом «цифрової економіки» є бізнес-проекти, пов’язані із 

блокчейнами, торгівлею та майнінгом криптовалюти, мережеві гральні 

сервери і продаж послуг та «віртуальних продуктів» у них (зокрема,  

модифікації, наприклад, мережевий гральний бізнес), тощо. 

 Іноді важко провести диференціацію. Наприклад, «мережеві боти», як 

послуга, є спеціальною віртуальною програмою, але у багатьох випадках 

вона пов’язана із традиційною діяльністю – «патент-боти» автоматично 

заповнюють реєстраційні форми і здійснюють реєстрацію, «юридичні боти» 

складають документи визначеної процесуальної форми та направляють їх 

адресатом із можливістю здійснення додаткових супутніх функцій 

(повідомлення, відкладення, узгодження тощо).  

Що стосується загалом державного планування (або планування 

державної політики), то його мета зумовлюється характером сучасного світу 

і трансформацій суспільства. Зазвичай уряди різних країн визначають мету 

розвитку цифрової економіки в контексті державної підтримки прагматично 

– як досягнення лідерських позицій [788], або ж здійснення інновації 

економіки [847]. Отже, уряди розуміють «цифрову економіку», як певну 

реальність, що здійснює важливий вплив на суспільство. Зазначене вище 

сприйняття окремих епох у розвитку суспільства загалом зумовлює і зміну 

підходів до притаманних такому суспільству явищ. Стосовно сфери 

забезпечення безпеки, то йдеться і про певну трансформацію загроз, а також 

явищ, що пов’язані з їх реалізацією. Усі т. зв. «традиційні» загрози 

суспільству зберігаються та змінюються в інформаційну епоху. Актуалізація 

окремих з них відбувається у «мережеву епоху», деякі в особливий спосіб 

проявляють себе у «цифрову епоху».  

Трансформаційні зміни у характері війни в інформаційну епоху 

розглядаються по-різному. У контексті цього, можливо виділити 

доктринальне розуміння зміни характеру протиборства у військовій науці, а 

також дослідження, що присвячені впливам на масову свідомість і заходам 
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протидії. Особливість останнього феномену полягає у надзвичайній 

термінологічній розмитості.  

Стосовно забезпечення безпеки, то важливою є перша позиція щодо 

зміни традиційної війни (як протиборства) в інформаційну епоху. Йдеться 

про «кібервійну». Загалом кібервійною є застосування сили в іншому (поряд 

із сушею, морем та повітрям) вимірі – кіберпросторі. Кіберпростір 

(cyberspace) – новий (четвертий) театр військових дій. Таке уявлення активно 

розроблялося передусім американськими дослідниками. 

З погляду військового управління, в американських збройних силах 

провести чітку різницю і виокремити саме кібервійну було доволі складно, 

оскільки технічним і технологічним аспектам застосування військової сили у 

США завжди приділялося чимало уваги. Тому застосування спеціальної 

техніки використання електромагнітного спектру, з метою впливу на зв’язок, 

управління та застосування зброї супротивником завжди характеризувало 

військові операції США. Тактика використання зазначених засобів 

охоплювалася поняттям «[радіо]електронної боротьби» (усталений, хоча і не 

повністю адекватний переклад терміну electronic warfare, EW) [823]. У 

майбутньому, внаслідок технологічного розвитку, вдосконалювалися і 

засоби РЕБ. Виникнення і розвиток мереж спочатку також не викликало 

серйозних змін у військовому сприйнятті, оскільки йшлося про завдання 

шкоди або ж захист власних мереж зв’язку. Але формування «кіберпростору» 

змінило уявлення військових стосовно його сприйняття, як арени для 

застосування сили (звичайно, за допомогою відповідних технічних засобів). 

Зрозуміло, що «кіберпростір», як термін, що був просунутий у масову 

свідомість письменником-фантастом У. Гібсоном, є метафорою. Причому 

метафорою для усього фізично реального світу. Але для цілей військового 

застосування, «кіберпростір» є глобальною сферою в інформаційному 

середовищі, що складається із взаємопов’язаних мереж інфраструктури 

інформаційних технологій, інформації  (яка у них зберігається та циркулює), 
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включаючи мережу Інтернет, телекомунікаційні мережі, комп’ютерні 

системи та вбудовані процесори і контролери [927].  

Різниця між традиційними театрами військових дій та кіберпростором 

полягає лише у застосуванні інших видів зброї та інших тактичних дій. 

Оскільки в американській військовій науці нині домінує позиція розуміння 

«розширеного» театру військових дій, коли комплексно під загальним 

керівництвом застосовуються усі сили та засоби. Застосування значною 

мірою подібне до застосування засобів електронної боротьби, або ж 

пропаганди та контрпропаганди (останнє узагальнюється  на рівні впливу та 

застосування сили термінологічно, як «інформаційні операції», information 

operations, IO) [823]. 

 Основна відмінність «кібервійни» полягає у тому, що її сили та засоби 

можливо застосовувати окремо від інших традиційних, приховано і водночас 

ефективно. Загалом дослідники зосереджували увагу на небезпеку кібервійни 

ще у середині 1990-х рр., коли мережа Інтернет ще не була настільки 

глобалізована [786; 787; 797; 840]. Основними з-поміж них були 

непередбачуваність та серйозна шкода, яка наносилася доволі нечисленною 

силою. За таких умов ускладнені були і засоби протидії у вигляді ефективних 

відповідей на напади. До того ж проблема полягала і у визначенні 

супротивника. Оскільки, на відміну від традиційного уявлення про 

використання іншою державою-супротивником військової сили у 

кіберпросторі [205, с. 316], з’явилось і розуміння щодо асиметричності 

застосування сили і отримання шкоди, що стосується і певної розмитості 

поняття «супротивник».  Зазначене стосувалось активності мексиканського 

руху опору індіанців на початку 1990-х рр. у провінції Чьяпас, ватажки якого 

широко використовували засоби масової інформації та ідеологічну боротьбу 

на культурному чи психологічному рівнях [902; 915]. Їх сила у традиційному 

військовому плані була непропорційно малою щодо їх супротивника, але 

ідеологічний вплив та медійна активність допомогли досягти успіхів. 

Д. Ронфельдт з групою співавторів першим звернув на це увагу, оскільки 
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такий приклад вписувався у його концепцію «мережевої війни» (netwar), що 

не ототожнювалася із кібервійною (підвалини розуміння якої були закладені 

також ним) [903].  

В основі сприйняття «мережевої війни» лежить визначення мереж як 

протидії ієрархіям, що традиційно панували в минулому. Мережа, на відміну 

від ієрархії, достатньо незалежна від ресурсів та вмінь, і сама стає джерелом 

сили для тих учасників, що раніше діяли незалежно [903, p. 130]. Саме собою 

становлення мереж відбувається завдяки інформаційній революції, яка 

призвела до виникнення мережевого суспільства. Головна проблема, що 

характеризує мережеві війни з погляду протидії, полягає у відсутності 

характерного для ієрархій єдиного центру управління, тобто сукупність дій 

окремих учасників мережі наділяє її силою. Саме мережева організація, на 

думку авторів концепції, є майбутнім людства у найрізноманітніших сферах. 

Що стосується власне «кібервійни», то питання її регламентації 

правовими засобами розглядається фахівцями з міжнародного права, 

оскільки певні особливості застосування зброї у кіберпросторі зумовлюють і 

особливі підходи щодо права. Водночас, на думку більшості фахівців до 

кібервійни, цілком застосовуються загальні положення права війни [836, p. 

100–101; 865; 923]. 

  Термін «гібридна війна» перебуває в полі зору широкого кола 

науковців різних спеціальностей з початком Російської агресії проти України 

у 2014 році. Саме цей фактор зумовив вихід дослідження «гібридної війни» 

зі сфери військових наук та політології до широкого кола дослідників, що 

зосереджуються як на загальному розумінні цього феномену, так і на окремих 

його проявах. Попри численні наукові дослідження з цього приводу, 

необхідно зазначити, що, по-перше «гібридна війна» вживається у 

вітчизняній науковій дискусії майже як синонім російсько-українського 

протистояння, що почалося з агресії в Криму. По-друге, ситуація, що 

склалась у нашій державі, практично виключає відсторонений науковий 

погляд до зазначеної проблематики. 
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Зазвичай «гібридну війну» розуміють як певний спосіб ведення війни. 

Аналізуючи термінологію, наявну у цій сфері, необхідно чітко виокремити 

винятково військове розуміння «гібридної війни» (як напрям або вид 

військової стратегії, вид військових операцій або характеристику бойових 

дій). Здебільшого у військовій науці увага дослідників зосереджена на 

певному аспекті зазначеного виду військових дій. Наприклад, Ф. Хоффман 

акцентував увагу на участі в «гібридній війні» недержавних учасників, або 

учасників, чітко не пов’язаних із конкретною державою [841]. Така позиція, 

висловлена ним у 2007 році, значною мірою ґрунтувалася на емпіричному 

матеріалі, що надала глобальна терористична активність ісламістських 

екстремістських організацій на зразок «Аль-Каїди». З погляду зовнішніх 

проявів, також можливі історичні паралелі із діяльністю лівоекстремістських 

угруповань, що тривалий час здійснювали партизанську війну в окремих 

регіонах (Латинська Америка, Філіппіни, Південно-Східна Азія), 

націоналістичних організацій (починаючи з арабських та африканських 

політичних груп, утворених всередині ХХ століття).  

В. А. Мандрагеля у своїй статті зосередив увагу на 

загальнотеоретичному аспекті визначення нового розуміння природи війни 

сучасними дослідниками, окресливши формування нового підходу до т. зв. 

війни «четвертого покоління». Що стосується з’ясування сутності «гібридної 

війни», то, на думку вченого, у кожному випадку присутня специфічність та 

геополітичний контекст, до того ж безсумнівною є її т. зв. безперервність, 

коли сам процес відбувається тривалий час зі сплесками інтенсивності [352, 

с. 154]. Окремі дослідники вважають, що в сучасній гібридній війні військові 

операції взагалі мають другорядне значення, а на перший план виходять 

пропаганда, дезінформація, диверсійні акти, економічний примус, 

викривлення інформаційного простору [120, с. 380], що подібне до розуміння 

«підривної діяльності» за часів СРСР [285, с. 87–88]. Крім того, сучасні 

дослідники «гібридної війни» в Росії вважають її продовженням «холодної 

війни», або оновленою версією. Так, наприклад, окремі з них вважають, що 
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термін «гібридна війна» є взагалі заміною терміну «холодна війна», 

характерного для американської військової стратегії, а Росія є жертвою 

«агресивних дій» США [7, с. 54].  

Таке розуміння стратегічної сутності військового протиборства чітко 

проявляється і у побудові концепцій національної безпеки у Росії, тому 

прийнятною є позиція І. Чіолан, яка визначила, що «нова холодна війна» для 

Росії є символьною концепцією, яка дає змогу конструювати нові норми і 

правила, спрямовані на піднесення могутності країни [808, p. 642].  

Стаття начальника Генерального штабу збройних сил Росії 

В. Герасимова, яку більшість вітчизняних дослідників визначають як 

«доктрину Герасимова», містить опис гібридної війни (уникаючи вжиття 

самого терміну), як сукупності військових та невійськових заходів, але 

приклади, що ілюструють зазначені настанови, стосуються дій армії США на 

Близькому Сході та у Північній Африці. Формуючи у подальшому військово-

стратегічні підходи, генерал В. Герасимов знову ж таки не вжив термін 

«гібридна війна». До того ж він зовсім не вважає, що у сучасній (новій) війні 

класичні військові дії відходять на другий план [116].  

Загалом «гібридну війну» вважають таким аспектом протиборства 

(власне війни), що містить у собі постійне поєднання застосування власне 

бойових дій (як державними військовими формуваннями, так і недержавними 

учасниками) з небойовими діями в інших сферах (пропаганда, саботаж, 

диверсії, втручання у внутрішню політику, економічна війна (торгівельні та 

фінансові обмеження). При цьому ведення бойових дій здійснюється 

одночасно із вказаними допоміжними факторами з можливим частковим їх 

припиненням на певний час.  

Якщо проаналізувати війни та збройні конфлікти ХХ–ХХI століть в 

історичній ретроспективі,  то можна зробити висновок, що майже всі вони, за 

винятком світових воєн, велися зазначеними вище методами. Це характерно 

як для воєн, що розпочинались у формі внутрішньодержавного конфлікту із 

подальшим залученням підтримки інших держав, так і для агресій, що 
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маскувалися внутрішньодержавними конфліктами. Холодна війна другої 

половини ХХ століття також цілком може вважатися тривалою світовою 

«гібридною війною». 

У майбутньому підходи до вивчення дещо змінилися, але сутність 

явища залишалася такою самою. Зокрема, В. П. Горбулін у 2014 році, 

досліджуючи сутність «гібридної війни» крізь призму геостратегії, визначив 

стратегічні елементи, характерні для такої війни загалом:  

– політична складова (використання зовнішньополітичного фактору та 

конкретної ситуації в країні-об’єкті агресії, широке залучення політичних 

суб’єктів, парамілітарних угруповань, недержавних суб’єктів та навіть 

відверто кримінальних структур); 

– економічна складова (у випадку агресії проти України, це 

відбувається насамперед у сфері енергетики); 

– інформаційна складова (сучасні форми пропаганди та 

розповсюдження ідей передусім непрямими методами серед населення у зоні 

конфлікту, в країні-об’єкті агресії, у власній країні та у міжнародному 

співтоваристві) [131, с. 7–9].  

У такий спосіб «гібридна війна» є поняттям, що характеризує один із 

напрямів військових дій у сучасних умовах, ідентично до висловленої 

Ф. Хоффманом позиції. З іншого боку, це поняття охоплює і загальну 

систему ворожих дій проти держави.  

Аналіз концепцій, висловлених щодо ведення воєн у сучасному 

суспільстві, показує, що фактор залучення недержавних суб’єктів набуває 

особливого значення. Такий вид суб’єктів (non-state actors – «недержавні 

учасники») не є новим у війнах історії людства,  оскільки доволі часто значні 

за масштабами бойові дії велися суб’єктами, які не ототожнювали себе з 

певними державами. Водночас в інформаційну епоху ця сила набуває 

асиметричності, оскільки нечисленні та слабо озброєнні групи здатні швидко 

змінювати суспільну думку, а отже, – впливати на державну політику. 

Особливо це проявляється в умовах т. зв. «мережевих війн». Зокрема, 
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Д. Ронфельдт спільно з Дж. Арквіллою та іншими, у своїх працях наводять 

достатньо велику кількість прикладів «мережевих війн» інформаційної 

епохи, причому лише деякі з них відбувались одночасно із веденням 

класичних військових дій. Однак майже усі передбачали участь недержавних 

суб’єктів на боці однієї із сторін, в умовах спільності інтересів, в союзах, або 

із власними інтересами [222; 787; 903].  

Нова суб’єктність воєн у вигляді недержавних учасників, також не 

може бути вивчена, ґрунтуючись лише на традиційних уявленнях, оскільки 

виокремити таких учасників також нелегко. Зазвичай до них відносять 

різноманітні недержавні утворення (non-government organizations, NGO), що 

спеціально утворені для досягнення певних цілей, не будучи комерційними 

організаціями. Але таке поле для аналізу доволі вузьке і не містить інших 

можливих учасників глобального протистояння (фінансово-промислові 

групи, міжнародні корпорації,  банки та інші фінансові установи, лобістські 

структури та об’єднання, релігійні організації, політичні партії, професійні 

спілки та організації професіоналів тощо). Окрім терміну «неурядові 

організації», нині активно вживається термін «організовані урядом неурядові 

організації» (government organized non-government organizations, GONGO). У 

будь-якому конфлікті роль NGO та GONGO доволі значна, а статус в аспекті 

їх контрольованості певним урядом, є таким, що важко визначається. 

Наприклад, Дж. Малфорд, аналізуючи роль недержавних організацій у 

російсько-українській війні, визначив суб’єкти такої участі: українська 

діаспора, православна церква, організовані злочинні угруповання, неурядові 

озброєні угруповання («добровольчі батальйони»), NGO та GONGO, засоби 

масової інформації, дослідницькі центри (thinks tanks) [880, p. 92, 96, 101–

105]. Зазначені учасники протистояння утворюють доволі складний симбіоз, 

що впливає на різні складові конфлікту.  

Отже, основними рисами трансформації війни в інформаційну епоху, 

поряд із технологічною та організаційною модернізацією, є: ускладнення 

інформаційного простору;  трансформація пропаганди та контрпропаганди у 
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складний інформаційний вплив, з доволі частим відхиленням процесів, що 

відбуваються, від волі їх організаторів; перенесення бойових дій у 

кіберпростір для досягнення військових цілей (диверсія, саботаж, 

пропаганда) з одночасними асиметричними діями у сферах, що раніше не 

були характерними для винятково військових операцій (підрив 

працездатності платіжних систем, утручання у вибори в органи влади та 

вплив на суспільну свідомість і політичні процеси тощо); аномальне 

піднесення ролі та впливу недержавних учасників конфліктів та зміна у 

зв’язку із цим, балансу сил;  посилення складності взаємодії учасників 

конфліктів за рахунок ускладнення мережевих зв’язків та взаємних впливів. 

Тобто подібний вплив в інформаційну епоху відбувається і щодо інших 

загроз. У контексті цього, можливо проаналізувати зміни у характері 

злочинності, тероризму, політичному екстремізмі, а також економічних 

загроз. 

Більшість дослідників проблем злочинності в інформаційну епоху 

зосереджують свою увагу на т. зв. «комп’ютерних злочинах» (або злочинах у 

сфері високих інформаційних технологій тощо). Існування певного 

особливого нового типу правопорушень у цій сфері та відповідна їх 

соціалізація були визначені дослідниками з 1980-х рр. минулого століття [41; 

128; 264; 350; 663; 742]. Однак згодом, окрім нового виду злочинів (як 

законодавчо криміналізованих правопорушень за певним спеціальним 

об’єктом – використання засобів ЕОМ), дослідники почали виділяти новий 

тип злочинності – «кіберзлочинність». Зокрема, на думку Є. Д. Скулиша, 

об’єктом зазначеної злочинності є «комплекс  суспільних  відносин,  які  

виникають  у  сфері  використання  мережевих технологій  при  здійсненні  

взаємодії  громадян  з  інформаційним  середовищем,  що забезпечують стан 

захищеності інтересів людини та суспільства у цьому середовищі» [653, 

с. 52].   

Тобто можливо виокремити кіберзлочинність (злочинність, пов’язану 

із використанням ЕОМ) у вузькому значенні – протиправна поведінка, що 
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здійснюється з використанням електронно-обчислювальних засобів різного 

характеру та обсягу складності, і спрямована на безпеку комп’ютерних 

систем та інформації, що ними оброблюється. Водночас у широкому значенні 

– будь-які правопорушення із застосуванням комп’ютерів [41, с. 11; 399, с. 

68].  

У такому разі традиційна злочинність досить широко використовує 

сучасні інформаційні технології, як основний засіб своєї діяльності, 

допоміжний засіб вчинення протиправних посягань або ж як засіб створення, 

підтримки мережевих зв’язків та іншого забезпечення вчинення злочинів. 

Сутнісні трансформації характеру організації злочинності в 

інформаційну епоху давно перебувають у полі зору кримінологів [107, c. 19, 

37–46; 82; 324, с. 128]. Лише останнім часом було зосереджено увагу на 

еволюції розвитку мережевої організації злочинних співтовариств. Історія 

організованих злочинних угруповань сягає століть, причому форма їх 

організації була і залишається різною: від чіткої ієрархії – до складних 

симбіозів із включенням автономних елементів та повних мережевих 

організацій. Певні форми мережевої організації відомі кримінологам досить 

давно на прикладі специфічних (емігрантських, етнічних чи 

вузькопрофільних закритих) злочинних співтовариств. Однак головною 

проблемою їх розвитку було підтримання прихованих зв’язків. Новітні 

інформаційні технології вирішили зазначену проблему. Зокрема, сучасний 

дослідник Ф. Вільямс визначає мережеву побудову злочинного 

співтовариства на різних рівнях та у різних формах із тенденцією до 

глобалізації, але з обмеженнями ієрархії, причому в умовах ускладнення 

сутності і характеру зв’язків у напрямі створення дублюючих та паралельних 

ланок [102, с. 74–77, 85–86]. Стійкість та ефективність мережевих злочинних 

організацій вища, аніж у структурованих ієрархій [102, с. 78–79]. Значну роль 

у побудовах сучасних мереж відіграють технічні засоби соціалізації та 

приховання інформації (криптографічні засоби). На думку Д. Деннінг та 

У. Бауга, ця роль близька до вирішальної [819]. За останні роки 
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розповсюдженість засобів шифрування та інших пристроїв обміну 

інформації (що створюють нову кіберфізичну реальність), разом із методами 

обміну інформації та використання особливостей мережі, набула значного 

розповсюдження, що створює серйозну технологічну проблему для боротьби 

зі злочинністю [399, c. 143–144]. 

Окрім організації злочинності, повстала проблема мережевої 

організації здійснення правопорушень (причому йдеться не тільки про 

злочинність). Зокрема, однорангові системи обміну інформації (p2p) дають 

змогу анонімно один від одного здійснювати такий обмін за умови 

одночасної участі безлічі суб’єктів. У момент обміну фактично вони і є 

мережею. Якщо контент є забороненим, то мережа набуває характеру 

протиправності і тому можна стверджувати про виникнення нового суб’єкта 

правопорушень – відповідної зорганізованої мережі. Основна відмінність 

полягає в анонімізації (вжитті технічних та організаційних заходів 

збереження в таємниці осіб учасників, зокрема, один перед одним), 

нестійкістю та  плинністю їх участі. Причому сама мережа може бути і не 

протиправною, оскільки фактично є лише засобом обміну інформації. Тому 

відомі засоби правової регламентації у цьому разі можуть досягати цілей 

лише у створенні стабільної надбудови над мережею (майданчик обміну, 

система управління та координації тощо). Тому можливо подолати лише 

певну статичну частину мережі (наприклад, Pirate Bay є такою надбудовою), 

але не усю мережу. Зазначені мережі можуть бути протиправними за своєю 

сутністю (наприклад, системи розповсюдження порнографії, наркотиків, 

нелегальних послуг або інформації з обмеженим доступом без дозволу 

розпорядників тощо) або умовно (чи можливо) протиправними (ймовірні 

порушення авторських прав, скоординовані організовані дії активістів у 

глобальній мережі). 

Отже, у розумінні злочинності як загрози національної безпеки, вплив 

інформаційної епохи відбувся шляхом виокремлення особливої категорії 

злочинів, зміни форм і методів організації злочинності та вчинення окремих 
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злочинів і нової суб’єктності правопорушників за рахунок мереж, створених 

з використанням комп’ютерних засобів. 

Зазначені вище фактори впливають також і на трансформацію 

тероризму та політичного екстремізму. Мережевий характер сучасного 

тероризму підкреслювали чимало дослідників [30; 222; 634; 858; 872]. 

Насамперед зазначене явище обумовлене організаційною побудовою ісламу, 

як релігії, та ісламізму, як соціально-політичного явища. Зокрема, 

С. О. Модестов, визначаючи особливості структурної організації 

геополітичного простору ісламу, звернув увагу на його значне т. зв. 

«периферійне поле», що за умови відсутності світського центру (столиці), 

зумовлює його своєрідність [371, с. 37–38].  

В інформаційну епоху відбулося дублююче явище – коли значною 

мірою мережева з самого початку організація вступила до мережевого 

суспільства. М. Сейджмен виділяє у цьому напрямі такі фактори: 

неієрархічне формування та зростання структури (переважно у формі 

процесу «переважного приєднання»), у зв’язку з чим формування мережі 

відбувається не з центру, а навколо окремих вузлів; інтернаціоналізація 

структур; підвищення життєздатності структури загалом; укоріненість та 

мобільність членів [634, с. 148–149]. 

Окрім цього, важливо відзначити практичну відсутність бар’єрів для 

пропаганди та залучення нових учасників у глобальній комп’ютерній мережі.  

Це саме відбувається і у процесі радикалізації окремих ідеологій та 

розповсюдження екстремізму. Йдеться про фактичне поєднання явищ 

глобального (транснаціонального, світового) «активізму», коли певні ідеї 

набувають у досить короткий проміжок часу глобального значення. Нині 

неможливо навіть перерахувати усі відомі угруповання, що з ідеологічних 

мотивів здійснюють активні дії з використанням інформаційних засобів, або 

в інформаційному просторі чи кіберпросторі. Крім того, доволі часто вони 

демонструють поєднання активності у фізичному світі, вдаючись до 

традиційних заходів політичної активності як парламентськими, так і 
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непарламентськими методами, із проявами такої активності у кіберпросторі. 

Від самого початку йшлося лише про посилення організованості внаслідок 

використання сучасних засобів комунікації та соціальних мереж [159, с. 199–

204]. Поряд із цим, можна стверджувати і про експорт та трансформацію ідей, 

коли кристалізація такої ідеї відбувається у кіберпросторі (соціальних 

мережах, закритих групах тощо). Тобто організатори та активні учасники не 

повинні вдаватися до проведення з’їздів (конференцій, семінарів), що було 

характерно для формування ідеологій протягом XIX–XX століть. Навпаки – 

розвиток ідеї відбувається стрімко, а її реалізація у певні дії – доволі швидко. 

Окрім цього, значну роль відіграє «інклюзивна організація», коли ступінь 

залучення учасників підвищується за рахунок використання мереж в 

кіберпросторі (порівняно із традиційною пропагандою, анонсами у пресі та 

організацією традиційних політичних груп і рухів) [863, p. 203–205]. До 

подібних явищ можливо віднести явища спонтанної самоорганізації 

різноманітного спрямування («флеш-моби», «смарт-моби» тощо) [879]. 

У випадку ідеологічної радикалізації (нацизм, націоналізм, расизм, 

релігійний екстремізм тощо), розвиток активності відбувається швидко із 

відповідними наслідками політичного або економічного характеру.  

В інформаційну епоху трансформуються і економічні загрози. Частина 

з них одночасно належить і до явищ організованої злочинності, сприяючи 

посиленню ступеня її небезпеки. Насамперед йдеться про тінізацію 

економіки. Сучасні дослідники зазначають, що в офшорах знаходяться 

грошові активи обсягом 19 трлн доларів США [399, с. 61], при тому, що 

загалом виведення грошових коштів в інші юрисдикції стало можливим лише 

завдяки впровадженню систем електронних розрахунків. У доінформаційну 

епоху за відсутності платіжних систем, існування офшорних юрисдикцій 

було неможливим.  

Окрім цього, самі технології (точніше їх використання) можуть 

створювати економічні загрози глобального характеру. Йдеться про ризики 

т. зв. «фінансових технологій» (FinTech). Зокрема, у Звіті Ради з фінансової 
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стабільності акцентовано увагу на підвищення загальних фінансових, 

операційних та макрофінансових ризиків [831].    

Побіжний аналіз зазначених загроз показує, що інформаційна епоха 

(особливо її цифровий період) здатна створювати доволі складні поєднання 

загроз, їх впливів та трансформацій, що значно ускладнює прогнозування та 

планування протидії. 

 

Висновки до розділу 1 

Концептуальне значення міждисциплінарного поняття «національна 

безпека» має міждисциплінарне значення і притаманне суспільству, 

об’єднаному у межах певної держави. В його основі лежить розуміння 

безпеки, що полягає у здійсненні впливу на напрями державної політики та 

систему відповідних державних органів. Сприйняття «національної безпеки» 

є характерним для демократичного суспільства та демократичних держав. 

Національну безпеку потрібно трактувати як захищеність (стан та процес 

підтримання стану) інтересів суспільства, що складає населення держави.  

Мета держави полягає у забезпеченні безпеки для кожного індивідуума 

та суспільства і є умовою її існування. Тому саме забезпечення національної 

безпеки й повинно розглядатись як основна функція сучасної держави. 

Натомість самі функції розглядаються як такі властивості (напрями 

діяльності) держави, в яких відображається її мета. Безпекова основа функцій 

держави є підставою, умовою та критерієм для обсягів державного 

регулювання, тобто втручання держави у суспільне й особисте життя. 

Безпекова сутність у такому розумінні може вважатися гарантією від 

надмірного втручання держави (її органів) у суспільні справи. Забезпечення 

національної безпеки створює передумову для існування інших функцій, 

сутність яких також полягає у забезпеченні безпеки у відповідних сферах, 

критично важливих для діяльності суспільства. Існують такі взаємопов’язані 

функції держави, а саме: функція забезпечення державної безпеки; функція 

забезпечення воєнної безпеки (оборони держави); функція забезпечення 
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економічної безпеки; функція забезпечення громадської безпеки; функція 

забезпечення екологічної безпеки; функція забезпечення інформаційної 

безпеки. 

Кожна із визначених функцій може мати відповідні складники – 

підфункції, сутність та обсяг яких залежить від розвитку суспільства та 

особливостей політичного характеру. Зазначені функції повинні включати 

діяльність із формування та реалізації державної політики та визначати 

завдання для державних органів. Термінологічно можливі інші уточнення 

щодо найменувань функцій та підфункцій, проте незмінним залишається 

їхній зміст, що полягає у забезпеченні безпеки й зумовлює обсяг державного 

втручання у суспільну діяльність. 

Термінологічне виокремлення інформаційної епохи можливо 

здійснити як визначення періоду розвитку суспільства, що передбачає на 

різних етапах: широке залучення в усі сфери життя персональних засобів 

обробки інформації (комп’ютерна епоха), мереж, що постійно об’єднують 

персональні засоби обробки інформації зі створенням відповідних умов для 

спілкування людей (мережева епоха) та повну відмову від неелектронних 

носіїв інформації (цифрова епоха). В інформаційну епоху функції держави 

також трансформуються, водночас зберігаючи свою сутність. 
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РОЗДІЛ 2  

РОЗВИТОК ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

2.1 Історико-правові засади розвитку законодавства у сфері 

національної безпеки України                       

 

Розвиток вітчизняного законодавства у сфері національної безпеки і 

оборони характеризувався значним впливом політичного фактору, 

вирізнявся постійним надзвичайним характером, що негативно вплинуло на 

його ефективність у критичних ситуаціях. Окрім того, доволі важко провести 

чітку періодизацію внаслідок відкладення нормативно-правової 

регламентації окремих проблемних питань, вирішення яких потребував час. 

Свій вплив на розвиток законодавства здійснювала і неоднорідність окремих 

законодавчих актів, які регламентували діяльність державних органів. 

Загалом формування законодавчої бази, що у майбутньому 

регламентувала сферу національної безпеки і оборони, було розпочато ще до 

здобуття незалежності держави. В. Г. Пилипчук запропонував виділити два 

етапи формування Української держави  – перший з них (липень 1990 р. – 

серпень 1991 р.) формував конституційно-правову основу для проголошення 

незалежності України; другий – здійснював правове оформлення виникнення 

незалежної держави України, ліквідації СРСР та створення СНД [429, с. 104]. 

У такий спосіб до липня 1990 року правове регулювання суспільних 

відносин у сфері безпеки і оборони здійснювалося Конституцією УРСР, 

прийнятою позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР 

дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року. Преамбулою Конституції 

визначалося, що УРСР – «рівноправна республіка у складі  Союзу  

Радянських Соціалістичних Республік, який уособлює державну єдність 

радянського народу, згуртовує  всі нації і народності, з метою спільного 

будівництва комунізму» [282]. Загальний розподіл повноважень між Союзом 
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РСР та Української РСР відповідав Договору про утворення СРСР від 30 

грудня 1922 року. Загалом процес розробки, підписання зазначеного 

договору та імплементація його приписів у першій Конституції СРСР у світлі 

міжнародного права, є предметом дискусії [81]. Глава 1 Конституції СРСР 

регламентувала предмети відання СРСР та «суверенних прав» союзних 

республік, до яких належали усі предмети відання, за винятком визначених 

для СРСР. СРСР здійснював повне дипломатичне представництво Союзу 

РСР, укладання політичних та інших договорів з іноземними державами, 

зміну зовнішніх кордонів СРСР та «врегулювання питань» про зміну 

кордонів між союзними республіками, оголошення війни та укладання миру, 

укладання зовнішніх та внутрішніх позик Союзу РСР, ратифікація 

міжнародних угод, керівництво зовнішньою торгівлею, керівництво 

збройними силами СРСР, встановлення єдиної грошової та кредитної 

системи тощо [408].  

У майбутньому законодавство у сфері національної безпеки і оборони 

розвивалося лише в рамках загальносоюзного законодавства, яке не знало 

терміну «національна безпека».  

Першим нормативно-правовим актом, що здійснював правову 

регламентацію сфери національної безпеки, є Декларація про державний 

суверенітет України. Зазначений документ проголошував державний 

суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність 

влади Республіки у межах її території та незалежність і рівноправність у 

зовнішніх зносинах. Окремо визначалося, що Українська РСР «здійснює 

захист і охорону національної державності українського народу». Українська 

РСР проголошувалася «самостійною у вирішенні будь-яких питань свого 

державного життя», що зумовлювало «забезпечення верховенства 

Конституції та законів Республіки на своїй території» [160]. Територія 

Української РСР у наявних кордонах проголошувалася недоторканою і  

такою, що не може бути змінена та використана без її згоди. Окремий розділ 

присвячувався «зовнішній і внутрішній безпеки». Зокрема, УРСР 
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проголошувала «право» на власні Збройні Сили, внутрішні війська та органи 

державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді УРСР [160].  

Історично у цей самий час у межах СРСР відбувалися два процеси: 

розробка проекту нового Союзного договору, що мав замінити Договір про 

утворення Союзу РСР від 30.12.1922 р., та проектів законодавчих актів, що 

мали регламентувати реформовану систему національної безпеки союзної 

держави. 

Дослідники зазначали, що перший із документів готувався фактично 

апаратом ЦК КПРС. Його проект було опубліковано в органі ЦК КПРС – 

газеті «Правда» 09.03.1991 р. Паралельно загальні підходи формувалися 

внаслідок переговорів Президента СРСР з керівниками окремих союзних 

республік і були сформульовані у спільній заяві від 23.04.1991 р. [342, c. 6–7, 

17, 21, 24–27; 649, c. 19–20; 861, p. 21–24; 862, p. 180]. Саме внаслідок 

переговорів 24 липня – 2 серпня 1991 року було сформульовано проект 

нового союзного договору, який підписали керівники дев’яти республік 

СРСР. Доопрацювання проекту зазначеного договору продовжувалося до 

грудня 1991 року, коли СРСР припинив існування, як геополітична 

реальність. 

Загалом зміст проектів договору у сфері національної безпеки і 

оборони повторював підходи, визначені ще Договором про утворення СРСР. 

Зокрема, Союз наділявся повноваженнями захисту суверенітету та 

територіальної цілісності, визначення та охорони кордонів, забезпечення 

державної безпеки, організацію оборони та керівництво збройними силами, 

оголошення війни та укладання миру, розробка та здійснення зовнішньої 

політики, практично зберігалася система єдиного судоустрою та прокуратури 

[182; 602]. Водночас концепція національної безпеки СРСР (Союзної 

держави) залишалася на рівні напрацювань робочої групи [248, c. 29]. 

Позиція Верховної Ради УРСР з приводу договірного процесу була 

відображена у її постанові від 27.06.1991 р. № 1272-XII, яка передбачала 

надання доручення постійним комісіям Верховної Ради УРСР до 01.09.1991 
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р. розглянути проект на предмет відповідності положенням і принципам 

Декларації про державний суверенітет та Закону України «Про економічну 

самостійність Української РСР»; проведення економічних розрахунків та 

правових висновків покладалося на Кабінет Міністрів та Академію наук 

УРСР, робочій групі, що утворювалася Президією Верховної Ради – 

узагальнення наданих пропозицій [563]. Постанову було скасовано після 

прийняття Акту проголошення незалежності України. Цей документ, 

прийнятий Верховною Радою України та схвалений на референдумі 

01.12.1991 р., проголошував незалежність України та створення самостійної 

української держави, на території якої чинність мають винятково 

Конституція та закони України. 

В. Г. Пилипчук зазначав, що донині було сформовано правові основи 

проголошення незалежності, які визначалися нормативно-правовими актами 

[429, c.104], зокрема: 

– законами УРСР про зміни і доповнення до Конституції (Основного 

Закону) Української РСР від 24.10.1990 р. № 404-XII; від 18.04.1991 р. № 983-

XII; від 21.05.1991 р. № 1048-XII; від 19.06.1991 р. № 1213а-XII; від 

05.07.1991 р. № 1293-XII; 

– Законом Української РСР «Про економічну самостійність 

Української РСР» від 03.08.1990 р.  № 142-XII; 

– законами Української РСР «Про міністерства і державні комітети 

Української РСР» від 03.08.1990 р.  № 150-XII; «Про перелік міністерств та 

інші центральні органи державного управління Української РСР» від 

13.05.1991 р. № 10306-XII; «Про Президента Української РСР» від 

05.07.1991 р. № 1295-XII, які визначали повноваження органів влади і 

управління, вводячи пост Президента із відповідним обсягом повноважень; 

«Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 561-XII; «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII, які підпорядковували правоохоронну 

систему Україні, удосконалювали правові положення щодо державного 
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суверенітету, а також позбавляли загальносоюзної монополії на зовнішню 

торгівлю.  

До нормативно-правових актів, що здійснювали юридичне оформлення 

суверенних прав держави та забезпечення її безпеки, слід віднести постанови 

Верховної Ради УРСР «Про захист суверенних прав власності Української 

РСР» від 29.11.1990 р. № 506-XII; «Про реалізацію Декларації про державний 

суверенітет України у сфері відносин з радянськими республіками» від 

31.10.1990 р. № 425-XII; «Про перехід у юрисдикцію Української РСР 

державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, 

розташованих на території республіки» від 06.06.1991 р. № 1165-XII; «Про 

делегацію Української РСР для ведення переговорів із союзними органами з 

питань строкової військової служби та використання працівників 

правоохоронних органів республіки за її межами» від 10.10.1990 р. № 342-

XII  «Про мораторій на будівництво нових надпотужних РЛС у межах 

території Української РСР» від 02.08.1990 р. № 133-XII.  

Особливе місце займає правовий документ перспективної 

правотворчості – Концепція нової Конституції України, схвалена постановою 

Верховної Ради УРСР від 19.06.1991 р. № 1213-XII, відповідно до якої «Нова 

Конституція Республіки має ґрунтуватися на Декларації про державний 

суверенітет України,  закріпити, розвивати і конкретизувати її положення». 

Питання правового статусу України було запропоновано вирішувати 

відповідно до положень Декларації про державний  суверенітет, згідно з 

якими  Україна «визначається як суверенна національна держава, сутність  

якої становить влада  народу  України,  спрямована  на  забезпечення  і захист 

прав людини і громадянина. Повновладдя народу здійснюється на основі 

Конституції Республіки як безпосередньо,  так  і  через депутатів, обраних до 

Верховної Ради Української  РСР  і  місцевих Рад народних депутатів» [523]. 

У концепції Конституції визначався державний суверенітет, зокрема,  

Україна забезпечує  верховенство  влади  на  всій  своїй території, її єдність і 

цілісність, а також недоторканість та неподільність території держави. Вона  
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не може бути змінена або використана без її згоди. Питання територіальної  

цілісності  України є  винятковим  правом народу України. 

Підходи до національної безпеки не були конкретизовані, окрім 

термінологічного використання для назви розділу VII. Водночас у концепції 

вперше було визначено два основних моменти – створення «Збройних сил 

України» та «неучасть у військових блоках і постійно нейтральний і 

без’ядерний статус». 

У питаннях визначення позиції щодо входження до Союзу Суверенних 

Держав відзначалося, що «відповідно до волі народу Україна самостійно 

вирішує питання про утворення разом з іншими  державами  Союзу  

Суверенних  Держав  на основі Декларації  про  державний  суверенітет 

України» [523]. 

Важливо відзначити й певну непослідовність у питаннях правової 

регламентації забезпечення національної безпеки і оборони у нормотворчості 

цього етапу розвитку законодавства. 

Зокрема, ст. 1 Закону Української РСР «Про Президента Української 

РСР» визначала його статус як найвищої посадової особи Української 

держави і главою виконавчої влади. А глава 12-1 Конституції Української 

РСР в редакції Закону УРСР від 05.07.1991 р. № 1293-XII, визначаючи обсяг 

його повноважень у питаннях оборони і безпеки, надала таке визначення: 

«виступає гарантом забезпечення  прав  і  свобод  громадян, державного 

суверенітету України, додержання Конституції і  законів Української РСР … 

вживає необхідних заходів щодо забезпечення обороноздатності, державної і 

суспільної безпеки та територіальної цілісності республіки … за 

погодженням з Верховною Радою Української РСР, призначає Державного 

міністра  з  питань  оборони,  національної  безпеки  і надзвичайних ситуацій 

Української РСР, Міністра  внутрішніх  справ Української  РСР,  Міністра  

закордонних  справ  Української  РСР, Міністра фінансів Української РСР,  

Міністра  юстиції  Української РСР, Голову Комітету державної безпеки 

Української РСР» [515]. При цьому міністерство оборони, національної 
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безпеки і надзвичайних ситуації УРСР було відсутнє у переліку міністерств, 

що визначався відповідними Законами протягом 1990–1991 рр., хоча 

Державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Української РСР було призначено 05.06.1991 р.  

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року 

розпочався етап формування системи національної безпеки і оборони 

незалежної держави. На цьому етапі державного будівництва до прийняття 

Конституції України регламентація забезпечення національної безпеки 

відбувалася шляхом прийняття спеціальних законодавчих актів, які 

регламентували організаційні та правові аспекти створення системи 

забезпечення національної безпеки, а також відповідного законодавства, яке 

визначало повноваження державних органів у певній сфері. Іншою 

складовою були нормативно-правові акти, які встановлювали державний 

суверенітет України, вирішували питання підпорядкування військових 

формувань та правоохоронних органів колишнього СРСР. 

Необхідно відзначити й доволі значну законодавчу активність 

протягом вересня – грудня 1991 року щодо прийняття засадничих законів у 

сфері оборони та безпеки. 

До їх числа входять: 

– Закон України «Про внесення змін і доповнень до Конституції 

(Основного Закону) Української РСР» від 17.09.1991 р. № 1554-XII, який 

відніс до предмету відання України утворення військових формувань, 

підпорядкованих органам державної влади та управління,  і надав Верховній 

Раді України повноваження на утворення Ради оборони України, введення 

надзвичайного стану;  

– Закон України «Про оборону» від 06.12.1991 р. № 1932-XII, що 

визначив основи організації оборони України та повноваження державних 

органів з її забезпечення, обов’язки підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб щодо зміцнення обороноздатності країни; 



155 

 

– Закон України «Про Національну гвардію України» від 04.11.1991 р. 

№ 1774-XII, який регламентував діяльність Національної гвардії України, як 

«державного озброєного органу», що створений «на   базі   внутрішніх   

військ,  покликаний  захищати суверенітет України, її територіальну 

цілісність, а також життя та особисту  гідність  громадян, їх конституційні 

права і свободи від злочинних посягань та інших антигромадських дій» [536]; 

– Закони України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 р. 

№ 1777-XII, що встановлював правовий статус та правові засади охорони, та 

«Про Прикордонні війська України» від 04.11.1991 р. № 1779-XII, яким 

визначено завдання, повноваження та засади діяльності Прикордонних 

військ України; 

– Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. № 1934-

XII, що створив Збройні Сили Україні (у преамбулі) та визначив їх правовий 

статус, призначення, завдання та повноваження [518]. 

Наступного року були ухвалені Закони України «Про оперативно-

розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII, «Про Службу безпеки 

України» від 25.03.1992 р. № 2229-XII, «Про військовий обов’язок і військову 

службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII, «Про війська внутрішньої та конвойної 

охорони» від 26.03.1992 р. № 2235-XII, «Про надзвичайний стан» від 

26.06.1992 р. № 2501-XII, «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII.  

Зазначені законодавчі акти заклали відповідне нормативно-правове 

підґрунтя для створення, розвитку та функціонування системи забезпечення 

національної безпеки, насамперед стосовно оборони держави. Оборона 

України визначалась як «комплекс політичних, економічних, екологічних, 

воєнних, соціальних і правових заходів щодо забезпечення незалежності, 

територіальної цілісності, захисту інтересів держави і мирного життя 

народу», а її мета – «створення всіх необхідних умов для запобігання 

воєнному нападу та для збройної відсічі можливій агресії проти України у 

будь-який час і за будь-яких обставин» [538]. Організацію оборони було 

визначено як сукупність напрямів, до складу яких входили: формування 
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воєнної політики держави та воєнної доктрини, розвиток воєнної науки; 

здійснення відповідних заходів на міжнародній арені для запобігання агресії; 

охорона державних кордонів; підготовка, розвиток, формування структури і 

забезпечення необхідної чисельності Збройних Сил України, підтримання їх 

боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони України; 

вироблення і проведення військово-технічної політики та забезпечення 

Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, продовольством, 

речовим майном та іншими матеріальними ресурсами у повному обсязі; 

мобілізаційна підготовка народного господарства, державних органів і 

систем управління до дій в умовах воєнного стану; підготовка населення і 

території країни до оборони [538]. 

Законом України «Про оборону України» було створено відповідну 

систему оборони, до якої входили Верховна Рада України, що мала значні 

повноваження у цій сфері, зокрема щодо затвердження документів 

стратегічного воєнного планування, військового будівництва та оборонно-

промислового комплексу. Саме Верховна Рада призначала міністра оборони 

та утворювала Раду оборони. Хоча статус Президента України визначався як 

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил, обсяг його безпосередніх 

повноважень у сфері оборони був меншим, аніж у парламенту.  

До числа нормативно-правових актів щодо визначення політичної і 

правової позиції нашої держави доречно віднести постанову Верховної Ради 

України «Про участь України у представницьких органах Союзу РСР 

перехідного періоду» від 25.10.1991 р. № 1702-XII, що, направляючи групу 

спостерігачів, визначала недоцільність участі України у «створенні  та 

діяльності будь-яких міжреспубліканських структур, які призводять або  

можуть  призвести  до  включення  України  як  частини в іншу державу» 

[583]. 

Окрім цього, після проголошення незалежності було ухвалено низку 

нормативно-правових актів стосовно статусу військових формувань та 
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правоохоронних органів і окремих установ, що розміщувались на території 

України. Йдеться насамперед про: 

– постанову Верховної Ради України «Про політичну обстановку на 

Україні і негайні дії Верховної Ради України зі створення умов не повторення 

надалі військового перевороту» від 24.08.1991 р. № 1428-XII; 

– постанову Верховної Ради України «Про військові формування на 

Україні» від 24.08.1991 р. № 1431-XII; 

– постанову Верховної Ради України «Про створення Служби 

національної безпеки України» від 20.09.1991 р. № 1581-XII;  

– постанову Верховної Ради України «Про утворення Ради оборони 

України» від 11.10.1991 р. № 1658-XII; 

– постанову Верховної Ради України «Про порядок комплектування, 

військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення 

Національної гвардії України» від 04.11.1991 р. № 1776-XII; 

– постанову Верховної Ради України «Про порядок 

комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення Прикордонних військ України» від 04.11.1991 р. № 1781-XII; 

– постанову Верховної Ради України «Про Концепцію оборони та 

будівництва Збройних Сил України» від 11.10.1991 р. № 1659-XII; 

– Указ Президії Верховної Ради України «Про підпорядкування 

Україні дислокованих на її території військових частин і підрозділів 

залізничних військ СРСР, військ урядового зв’язку КДБ СРСР і Цивільної 

оборони СРСР та військової техніки і майна Міністерства оборони СРСР, 

переданих безоплатно навчальним організаціям Товариства сприяння обороні 

України» від 07.10.1991 р. № 1609-XII. 

Отже, зазначені законодавчі акти остаточно регламентували 

організаційно-правові засади системи оборони та воєнну організацію 

держави. 

Складнішою була ситуацію із розробкою концепції національної 

безпеки, що тривала 6 років, про що детально розглянуто у розділі І цієї праці. 
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Після сформування системи оборони, відбулися певні зміни, які виявилися у 

перерозподілі повноважень у сфері національної безпеки і оборони від 

парламенту до Президента, що було відображено у Конституції України, 

прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. 

Основні положення, що регламентують забезпечення національної безпеки і 

оборони, відображені у Розділі І «Загальні засади»  (ст. ст. 17, 18, 19). 

Зазначені положення мають установчий характер щодо всієї системи 

національної безпеки, оскільки слугують її правовим підґрунтям [20, c. 458]. 

Окрім цього, «інтереси національної безпеки» встановлюються як підстава 

для тимчасового обмеження окремих прав людини (ст. ст. 34, 39, 44). До 

числа обов’язків громадян у сфері національної безпеки можливо віднести 

обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів (ст. 65). 

Окремо Конституцією України розмежовуються повноваження між 

парламентом – Верховною Радою України, Президентом України та іншими 

державними органами. 

Повноваження Верховної Ради України у сфері національної безпеки 

визначено у відповідних пунктах частини 1 статті 85 (п. п. 5, 9, 12, 12-1, 22, 

23, 31), Президента України – у відповідних пунктах частини 1 статті 106 

(п. п. 1, 3, 10, 14, 17–21, 24), Кабінету Міністрів – у відповідних пунктах 

частини 1 статті 116 (п. п. 1, 1-1, 7). Окремо визначаються статус і склад Ради 

національної безпеки і оборони України, як координаційного органу з питань 

національної безпеки і оборони при Президентові України, та порядок 

введення в дію її рішень (ст. 107). 

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України 

була схвалена постановою Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-

ВР, підсумовуючи роботу відповідної робочої групи, утвореної ще у 1991 

році. Ухвалення основ державної політики саме концепцією було зумовлено 

наявною практикою планування у сфері національної безпеки на рівні 

відповідних концептуальних документів, притаманних політиці США та 
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деяких інших держав. Концепція діяла до прийняття спеціального 

законодавчого акту у цій сфері – Закону України «Про основи національної 

безпеки України» від 19.06.2003 р.  

Концепція визначила основні напрями державної політики у цій сфері. 

Її метою було забезпечення: єдності принципів  формування і проведення 

державної політики національної безпеки; поєднання підходів до  

формування  відповідної  законодавчої бази,  підготовки  доктрин,  стратегій,  

концепцій,  державних  і відомчих програм у різних сферах національної 

безпеки [286]. 

У такий спосіб підкреслювався перспективний характер загальних 

положень концепції щодо формування необхідної законодавчої бази у сфері 

національної безпеки України. 

Загалом концепція визначала і підхід у виокремленні об’єктів 

національної безпеки, що у подальшому був імплементований у Законі 

України «Про основи національної безпеки України». До числа об’єктів 

національної безпеки належали: 

     – громадянин – його права і свободи; 

     – суспільство – його  духовні  та матеріальні цінності; 

     – держава – її конституційний лад,  суверенітет,  територіальна 

цілісність і недоторканність кордонів [286]. 

Цей підхід до визначення об’єктів національної безпеки загалом 

існував до ухвалення нового Закону України «Про національну безпеку 

України» 2018 року. Це саме стосується і системи принципів забезпечення 

національної безпеки.  

У подальшому принципи забезпечення національної безпеки 

трансформувались у Законі України «Про національну безпеку України» у 

принципи, що визначають порядок формування державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони. 

Окрім цього, Концепцією встановлювалося поняття національних 

інтересів та відповідний перелік тих з їх числа, що визначалися 
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пріоритетними. Згодом ст. 6 Закону України «Про основи національної 

безпеки України» визначила їх як пріоритети національних інтересів. Закон 

України «Про національну безпеку України» уточнив поняття національних 

інтересів, як «фундаментальні національні інтереси», та скоротив їх 

кількість.  

Концепція до пріоритетних відносила такі національні інтереси:  

створення громадянського суспільства, підвищення ефективності органів 

державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  розвиток демократичних 

інститутів для забезпечення прав і свобод людини;  досягнення національної  

злагоди,  політичної  і  соціальної стабільності,  гарантування прав 

української нації та національних меншин України; забезпечення державного    

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів;   

створення самодостатньої   соціально   орієнтованої  ринкової економіки;   

забезпечення екологічно   та   технологічно   безпечних  умов життєдіяльності 

суспільства; збереження та підвищення науково-технологічного потенціалу; 

зміцнення генофонду Українського  народу,  його  фізичного  і морального 

здоров’я та інтелектуального потенціалу; розвиток української нації,   

історичної   свідомості    та національної  гідності українців;  розвиток 

етнічної,  культурної, мовної та релігійної самобутності громадян  усіх  

національностей, що складають Український народ; налагодження 

рівноправних та взаємовигідних відносин з  усіма державами, інтегрування в 

європейську та світову спільноти [286]. 

Такий підхід зумовив наукову дискусію навколо визначення поняття 

«національних інтересів», переліку та підходів до систематизації [296, c. 75–

76; 389, c. 97; 438, c. 13–18; 644, c. 310–312]. Статтею 6 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» у першій редакції пріоритетами 

національних інтересів визначалися: гарантування конституційних    прав   і   

свобод   людини   і громадянина; розвиток громадянського   суспільства,   

його   демократичних інститутів; захист державного суверенітету,  

територіальної цілісності та недоторканності  державних  кордонів,  
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недопущення   втручання   у внутрішні справи України; зміцнення політичної 

і соціальної стабільності у суспільстві; забезпечення розвитку і  

функціонування  української мови як державної в  усіх  сферах  суспільного  

життя  на  всій  території України,  гарантування  вільного розвитку,  

використання і захисту російської, інших мов національних меншин України; 

створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової  

економіки  та  забезпечення  постійного  зростання рівня життя і добробуту 

населення; збереження та  зміцнення  науково-технологічного  потенціалу, 

утвердження інноваційної моделі розвитку; забезпечення екологічно та   

техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства,  

збереження  навколишнього природного   середовища   та  раціональне  

використання  природних ресурсів; розвиток духовності,   моральних   засад,    

інтелектуального потенціалу  українського  народу,  зміцнення  фізичного  

здоров’я нації, створення умов для розширеного відтворення населення; 

інтеграцію України у  європейський  політичний,  економічний, правовий 

простір та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних 

взаємовигідних відносин з іншими  державами  світу  в інтересах України 

[544]. 

З огляду на це, можна відмітити спільність підходів у визначенні 

пріоритетів національних інтересів із відповідними уточненнями щодо 

інтеграції нашої держави у європейський політичний, економічний, правовий 

та в євроатлантичний безпековий простір. 

Так-от, відбувались певні уточнення пріоритетів, а Закон України «Про 

національну безпеку України» змінив підходи, визначивши 

фундаментальними національними інтересами три складові: 

1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний 

конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України;  

2) сталий розвиток національної економіки, громадянського 

суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя 

населення; 
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3) інтеграцію України у європейський політичний, економічний, 

безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних 

взаємовигідних відносин з іншими державами [535]. 

Надалі Концепція визначає і характеризує загрози національній безпеці 

України, розподіляючи їх за відповідними сферами – політичній, 

економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, 

інформаційній. Загалом підходи до визначення, конкретизації та 

характеристики загроз національній безпеці зберігались і у Законі України 

«Про основи національної безпеки України», але відповідні сфери було 

уточнено, зокрема, шляхом їх розширення до дев’яти. Зріс також і рівень 

їхньої конкретизації. 

Як відповідь на визначені загрози, і Концепцією, і Законом були 

регламентовано відповідні напрями державної політики у конкретних 

сферах.    

Концепція визначала систему забезпечення національної безпеки 

України як організовану державою сукупність суб’єктів: державних органів, 

громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об’єднаних 

цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють 

узгоджену діяльність у межах законодавства України [286]. Також щодо цієї 

системи регламентувались окремі її функції, основними з яких були: 

створення   і   підтримка  в  готовності  сил  та  засобів забезпечення 

національної безпеки; управління діяльністю  системи  забезпечення  

національної безпеки; здійснення   планової   та   оперативної  діяльності  

щодо забезпечення національної безпеки, що включає участь у міжнародних 

системах безпеки [286]. 

Щодо кожної функції визначалися відповідні напрями її діяльності для 

конкретизації. Функціям відповідали повноваження суб’єктів забезпечення 

національної безпеки, що мали бути більш детально відображені в актах 

спеціального законодавства у сфері національної безпеки. 
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Після ухвалення Концепції і до прийняття спеціального законодавчого 

акту – Закону України «Про національну безпеку України», формування 

законодавчої бази відбувалося шляхом регламентації організації та 

діяльності окремих державних органів, що забезпечували національну 

безпеку, що вимагало або ухвалення нових законодавчих актів, або внесення 

змін і доповнень до чинних. 

Серед законодавчих актів, які регламентували засади діяльності 

державних органів, особливо важливе значення мали: Закон України «Про 

Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 р.  № 183/98-

ВР, Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 

21.10.1993 р. № 3543-XII, Закон України «Про функціонування єдиної 

транспортної системи України в особливий період» від 20.10.1998 р. № 194-

XIV,  Закон України «Про державну охорону органів державної влади та 

посадових осіб» від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР, Закон України «Про правовий 

режим воєнного стану» від 06.04.2000 р. № 1647-ІІІ, Закон України «Про 

розвідувальні органи України» від 22.03.2001 р. № 2331-ІІІ, Закон України 

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий 

період» від 02.11.2006 р. № 307-V, Статути Збройних Сил України, прийняті 

як Закони України 24.03.1999 р. (№ № 548-XIV, 549-XIV, 550-XIV, 551-XIV), 

Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України» від 07.03.2002 р. № 3099-ІІІ, Закон України «Про Державну 

прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. № 661-IV, закони України, 

що встановлювали чисельність Збройних Сил України. 

До законів, що регламентували спеціальну діяльність державних 

органів із забезпечення національної безпеки та її окремі складові, належали: 

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю» від 30.06.1993 р. № 3341-XII, Закон України «Про державну 

таємницю» від 21.01.1994 р. № 3855-XII, Закон України «Про боротьбу з 

корупцією» від 05.10.1995 р. № 356/95-ВР, Закон України «Про 
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контррозвідувальну діяльність» від 26.12.2002 р. № 374-IV, Закон України 

«Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. № 638-IV. 

19 червня 2003 року було ухвалено два спеціальних законодавчих акти 

у сфері національної безпеки – Закон України «Про основи національної 

безпеки України» та «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави». Проект законодавчого 

акту вносився Президентом України, як проект Закону про внесення змін до 

Концепції (основ державної політики) національної безпеки України. Його 

було внесено на виконання рішення РНБО України від 12 червня 2002 року 

«Про нову редакцію Концепції національної безпеки України», потреба в якій 

виникла у результаті суттєвих змін геополітичної ситуації [475]. Було 

запропоновано уточнення формулювань щодо пріоритетів національних 

інтересів, сфер національної безпеки та суб’єктів її забезпечення, а також 

введення державного моніторингу національної безпеки. Зазначений проект 

розглядався доволі тривалий час у трьох читаннях, внаслідок чого суттєво 

змінювалася його структура та зміст. У результаті обговорення, було 

враховано поправки народного депутата Г. М. Манчуленка, які фактично 

стосувалися змін у формі правової регламентації – від Концепції – до Закону 

України «Про основи національної безпеки України» [470]. 

Саме ці законодавчі акти у сукупності створювали основу системи 

законодавства національної безпеки та її забезпечення, що діяли протягом 

2003–2018 року до прийняття Закону України «Про національну безпеку 

України».  

Оскільки з самого початку робота над законопроектом відбувалася із 

урахуванням контексту – необхідності змін, оновлень та уточнень Концепції 

(основ державної політики) національної безпеки України, сам текст Закону 

зберіг започатковані у Концепції загальні підходи та структуру. 

Необхідність прийняття Закону України «Про основи національної 

безпеки України» зумовлювалася вимогами п. 17 ч. 1 ст. 92 Конституції 

України, згідно з якими основи національної безпеки визначаються 
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винятково законами. Відповідно до преамбули Закон визначав основні   

засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і 

гарантування в Україні безпеки особи,  суспільства і  держави  від зовнішніх 

і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності [544]. Структурно Закон 

повторював основні положення Концепції, зокрема, щодо визначення 

об’єктів, суб’єктів забезпечення національної безпеки, пріоритетів 

національних інтересів, загроз національним інтересам та національній 

безпеці і відповідних напрямів державної політики, спрямованих на їх 

нейтралізацію. Також законодавчо окреслювалося розмежування 

повноважень між окремими суб’єктами забезпечення національної безпеки. 

Загалом розподіл повноважень регламентувався у певний спосіб. 

Президент України здійснював загальне керівництво у сферах 

національної безпеки та  оборони України, враховуючи конституційне 

визначення особливостей його правового статусу – гаранта державного 

суверенітету,  територіальної  цілісності   України,  додержання Конституції 

України, прав і свобод  людини  і громадянина, а також Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил  України  і Голови  Ради  національної 

безпеки  і  оборони  України.  

Повноваження Верховної Ради України встановлювались як      

визначення засад внутрішньої та  зовнішньої  політики,  основ  національної  

безпеки,   формування законодавчої  бази  у цій сфері,  схвалення рішення з 

питань введення надзвичайного і воєнного стану,  мобілізації, визначення 

загальної структури,  чисельності,  функцій  Збройних  Сил  України та інших 

військових формувань, створених відповідно до законів України. 

Рада національної безпеки і оборони України, окрім визначених 

Конституцією України повноважень з координації діяльності органів   

виконавчої   влади   у   сферах національної безпеки і оборони, наділялася 

контрольними повноваженнями, а також обов’язками із внесення Президенту 

України пропозицій щодо уточнення Стратегії  національної  безпеки  

України  та   Воєнної   доктрини України.  
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Повноваження Кабінету Міністрів України та Національного банку 

України відповідали вимогам, визначеним Конституцією та законами 

України. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Служба 

безпеки України уповноважувалися на забезпечення виконання 

передбачених Конституцією  і  законами України,  актами  Президента  

України,  Кабінету Міністрів України завдань,  здійснення реалізації  

концепцій,  програм   у сфері національної  безпеки,  підтримання  у  стані  

готовності  до застосування сили та засоби забезпечення національної 

безпеки. Окрім цього законодавчо визначався обсяг повноважень для 

місцевих державних адміністрацій, Воєнної організації держави, 

правоохоронних органів, судів, прокуратури, а також громадян України. 

Питання функцій, які за сутністю були завданнями для суб’єктів 

забезпечення національної безпеки, врегульовувалося дещо в ускладнений 

спосіб, оскільки відповідні завдання не розподілялися між суб’єктами, 

можливо, маючи на увазі відповідну деталізацію на рівні спеціальних 

законодавчих актів. 

Одночасно в державі було сформовано систему демократичного 

цивільного контролю, що розумівся як система заходів. Загалом такий 

контроль мав законодавчо визначені завдання та принципи, а його предметом 

встановлювалися:  

– обґрунтованість рішень державних органів з військових  питань та  

питань правоохоронної діяльності з погляду відповідності їх засадам  

внутрішньої і  зовнішньої  політики, міжнародним зобов’язанням  України за 

укладеними   договорами,  згода  на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України;  

 – хід виконання  державних програм у сфері національної безпеки, 

оборони та оборонно-промислового комплексу, реформування Збройних Сил 

України та інших військових формувань, вирішення пов’язаних із цим 

процесом соціальних та економічних питань;  

 – формування і реалізація кадрової політики у цих сферах;  
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– стан військово-патріотичного   виховання  молоді,  підготовка 

громадян до захисту Батьківщини;   

– питання експорту та імпорту озброєнь та військової техніки;   

– дотримання вимог  Конституції  та  законів України стосовно прав і 

свобод громадян, які перебувають на службі у  Збройних  Силах України,   

інших   військових   формуваннях, правоохоронних  органах,  стану  правової 

і соціальної захищеності осіб,  які  підлягають  призову  на  військову  службу,  

проходять військову  службу  або знаходяться в запасі,  а також звільнених з 

військової служби та членів їхніх сімей;  

– формування, затвердження і використання бюджетних видатків на   

потреби   оборони, національної безпеки,  правоохоронної діяльності; 

дотримання бюджетного законодавства у цих сферах; 

– формування, фінансове  забезпечення  і  виконання  оборонного 

замовлення,  планів  мобілізаційної  підготовки   і   мобілізації, заходів  щодо  

утилізації  та  ліквідації  озброєнь,  попередження надзвичайних ситуацій та 

подолання їх наслідків;  

–  участь підрозділів   Збройних   Сил   України  у  міжнародних 

миротворчих   операціях   і   антитерористичних   діях,   спільних військових   

навчаннях  та  інших  акціях  у  рамках  міжнародного військового та 

військово-технічного співробітництва;  

–  дотримання законів  України  при  вирішенні питань про допуск 

підрозділів збройних сил інших держав на територію України та  під час 

перебування їх на її території [496].  

Закон встановлював також п’ять складових цивільного контролю, а 

саме: парламентського контролю, президентського контролю, контролю з 

боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, контролю з боку 

судових органів та нагляду органів прокуратури, громадського контролю, 

визначаючи суб’єктний склад контролю. Кожний вид контролю 

регламентувався шляхом визначення відповідних повноважень для суб’єктів 
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його здійснення. Одночасно встановлювались особливості та обмеження, 

зумовлені специфічністю сфери національної безпеки.  

Система законодавчих гарантій регламентувалася шляхом визначення 

кола обов’язків для складових Воєнної організації держави та 

правоохоронних органів, виконання яких мало забезпечувати досягнення 

цілей контролю, а також юридичної відповідальності за їх невиконання. 

Після ухвалення зазначених законодавчих актів, подальша 

законотворча робота спрямовувалася на забезпечення процесів 

реформування системи національної безпеки. Зокрема, були ухвалені 

законодавчі акти щодо організаційно-правових засад діяльності державних 

органів, створених у результаті скорочення функцій Служби безпеки України 

– зовнішньої розвідки та захисту інформації і забезпечення спеціального 

зв’язку. Також приймалися закони стосовно організаційно-правових засад 

діяльності окремих суб’єктів забезпечення національної безпеки.  

Зокрема, йдеться про такі законодавчі акти: Закон України «Про 

державну спеціальну службу транспорту» від 05.02.2004 р. № 1449-IV,  Закон 

України «Про організацію оборонного планування» від 18.11.2004 р. № 2198-

IV, Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 

01.12.2005 р. № 3160-V, Закон України «Про державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 р. № 3475-IV, Закон 

України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009 р. № 1710-VI, Закон 

України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх 

справ України» від 10.01.2002 р. № 2925-III, Закон України «Про загальну 

структуру і чисельність Служби безпеки України» від 20.10.2005 р. №  3014-

IV; Закон України «Про загальну структуру і чисельність Управління 

державної охорони України» від 17.11.2005 р. №  3106-IV. Окремі з них 

можливо розглядати в контексті військового законодавства [181, c. 20–22]. 

Крі того, було прийнято нові редакції деяких Законів України у цій 

сфері і Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.  
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Після початку агресії проти України законодавча активність 

відбувалася шляхом ухвалення законодавства внаслідок фактору 

надзвичайності, що зумовлював певну неузгодженість та брак системного 

підходу. Водночас на цьому етапі розвитку законодавства сформувались 

окремі складові законодавства у сфері національної безпеки, що особливо 

відображають його специфіку.  

У такий спосіб етап розвитку законодавства протягом лютого 2014 р. і 

до ухвалення Закону України «Про національну безпеку України» 21.06.2018 

р. може бути охарактеризований, як етап надзвичайної (екстраординарної) 

законотворчості. 

На законодавчому рівні йдеться про Закони України «Про санкції» від 

14.08.2014 р. № 1644-VII; «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 

15.04.2014 р. № 1207-VII; «Про військово-цивільні адміністрації» від 

03.02.2015 р. № 141-VIII; «Про правовий режим воєнного стану» від 

12.05.2015 р. № 389-VIII; «Про Єдиний державний реєстр 

військовозобов’язаних» від 16.03.2017 р. № 1951-VIII.  

Також було прийнято низку законодавчих актів про зміни і доповнення 

до чинних законів у сфері національної безпеки і оборони, які 

удосконалювали організаційно-правові засади діяльності державних органів 

із протидії агресії, а також вносили зміни у деякі законодавчі акти з боротьби 

з тероризмом, ураховуючи тривале проведення антитерористичної операції в 

окремих районах Луганської і Донецької областей. Деякі приклади 

надзвичайного законодавства, прийняття якого було позбавлено ознак 

системності, викликає проблеми у практичному застосуванні норм права. 

Закон України «Про національну безпеку України» за предметом 

правового регулювання об’єднав положення двох законодавчих актів, що 

були скасовані – Закону України «Про основи національної безпеки України» 

та «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами держави». Тобто Закон України «Про 
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національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469-VIII став основним 

законодавчим актом, що регламентує суспільні відносини у сфері 

національної безпеки. Його прийняття супроводжувалася критикою з боку 

деяких правозахисних організацій та фахівців здебільшого стосовно 

ускладненості визначеної законодавчим актом системи забезпечення 

національної безпеки, взаємодії між окремими складовими сектору безпеки і 

оборони, неузгодження окремих повноважень між ними, а також форм 

здійснення громадського контролю [12] Деякі фахівці критикували 

прийнятий Закон з погляду його невідповідності рекомендаціям експертів у 

сфері військового управління стосовно організації управління та розподілу 

відповідальності між суб’єктами [139]. Більшість подібних зауважень мають 

стосуватися недоліків не окремого законодавчого акту у сфері національної 

безпеки, а визначеної Конституцією системи організації влади загалом, 

насамперед щодо відсутності чіткого місця Президента України в ієрархії 

виконавчої влади. 

Преамбула свідчить, що Закон визначає основи та принципи 

національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, 

що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз. 

Зазначене конкретизується як «визначення та розмежування» повноважень 

державних органів у сфері національної безпеки і оборони, системи 

командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, 

планування, а також визначення сфери здійснення цивільного контролю.  

Загалом Закон України «Про національну безпеку України» більш 

ґрунтовно визначає засади організації і діяльності саме системи забезпечення 

національної безпеки, хоча присутні деякі труднощі у її визначенні, що 

зумовлені особливостями правового статусу суб’єктів. 

Закон також суттєво змінив підходи як у визначенні національних 

інтересів, обмеживши правову регламентацію лише фундаментальними з 

них, так і у характеристиці суб’єктів, вилучивши з їх числа тих, що 
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традиційно вважалися складовою національної безпеки (насамперед йдеться 

про прокуратуру).  

Удосконалено також розмежування повноважень та механізм 

координації діяльності, визначено роль та місце проведення оглядів, 

організація планування у цій сфері, а також підготовки, прийняття і 

уточнення змісту відповідних документів стратегічного планування. 

Визначено доволі складний механізм набрання чинності законодавчим 

актом, зокрема, за строками дії його окремих норм. Остаточна система 

забезпечення національної безпеки, що визначена Законом, буде сформована 

після 1 січня 2021 року.  

Окрім законодавчих актів, велике значення має підготовка та 

ухвалення документів стратегічного планування, хоча перша Концепція 

національної безпеки за змістом була подібна до законодавчого акту і 

визначала організацію системи забезпечення національної безпеки. 

 Зі зміною підходів стосовно форм правової регламентації, у сфері 

національної безпеки значно змінювався і характер концептуальних 

(стратегічних) документів. Зокрема, згідно зі ст. 2 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. було регламентовано 

ухвалення відповідних документів, якими мали визначатися «цільові 

настанови  та  керівні  принципи  воєнного  будівництва, а також напрями 

діяльності органів державної влади в конкретній обстановці, з метою 

своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних 

загроз національним інтересам України» [544]. 

 Серед зазначених документів, наведених під узагальнюючими 

термінами (доктрини, концепції, стратегії, програми), два було визначено 

окремо. Йдеться про Стратегію національної безпеки та Воєнну доктрину 

України. Щодо цих документів, була встановлена їх обов’язковість для 

виконання і необхідність бути основою для розробки конкретних програм за 

складовими державної політики. Пізніше до числа таких документів 

додатково було визначено Стратегію кібербезпеки.  
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Такий стан правової регламентації здебільшого діяв до початку агресії 

проти України. Оскільки періодичність складання та перегляду Стратегії і 

доктрини визначена не була, ревізія їх положень була зумовлена значною 

мірою змінами у векторі зовнішньої політики внаслідок результатів чергових 

виборів. Перша редакція Стратегії національної безпеки України, 

затверджена Указом Президента України від 12.02.2007 р., визначала доволі 

широкі підходи та бачення особливостей державної політики у сфері 

національної безпеки. Зокрема, вона приділяла значну увагу суспільно-

політичним процесам, які склалися в державі, містила численні принципи, а 

характеристика блоку загроз була зроблена радше крізь призму політики 

загалом, аніж з погляду винятково національної безпеки. Стратегічним 

пріоритетом у такому аспекті було визначено завдання досягнення 

національної єдності та консолідації суспільства. При ревізії у майбутньому 

положень Стратегії, її мета була визначена більш розмито і повторювала 

загальні принципи, викладені у Конституції України. У такий спосіб дві 

редакції Стратегії національної безпеки (2007 р. і 2012 р.) були більш 

політичним, аніж політико-правовим документом і доволі побіжно визначали 

стратегічні пріоритети (цілі) [673; 674].  

Характеристику такого стану речей можливо знайти в оцінках, 

зроблених фахівцями американського дослідницького центру RAND 

Corporation у 2016 році за підсумками проведеного аналізу, згідно з яким 

система забезпечення національної безпеки України (інституції), станом на 

2014 рік, була нездатна ефективно протидіяти конфлікту, що виник 

[912, p. 103].  

Нова Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом 

Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015, визначала і нову мету 

стратегічного планування, що була сформульована, виходячи із ситуації, яка 

склалася. Водночас, враховуючи незмінність законодавчих приписів (Закон 

України «Про основи національної безпеки України» діяв до 2018 року), 
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основні напрями державної політики були визначені, зважаючи на наявну 

інституційну спроможність держави. 

Новий Закон України «Про національну безпеку України» визначає 

новий підхід у сфері процедури стратегічного планування. Механізм 

передбачає розгляд та схвалення Стратегії національної безпеки України 

Радою національної безпеки і оборони України, рішення якої вводиться в дію 

Указом Президента України. Тобто Президент України одночасно вводить в 

дію рішення Ради та затверджує Стратегію. Цей статус Стратегії, як 

документа, обов’язкового для виконання, що не є водночас нормативно-

правовим актом, але затверджується Указом Президента України, може 

поставити питання про невиправдане збільшення обсягу його повноважень 

понад обсяг, визначений Конституцією України, оскільки Стратегія містить 

приписи для Кабінету Міністрів України та органів місцевого 

самоврядування. Новий Закон України «Про національну безпеку України» 

це питання проігнорував, хоча стратегічному плануванню і присвячений 

цілий розділ нового Закону.  

Статус Стратегії національної безпеки визначено як основний 

документ довгострокового планування, яким визначаються основні напрями 

державної політики. Також законодавчою новацією є і введення певної 

процедури схвалення Стратегії національної безпеки. Згідно зі ст. 26 Закону 

«Про національну безпеку України» вона розробляється за дорученням 

Президента України протягом шести місяців після його вступу на пост. У 

такий спосіб, вперше пов’язано складання Стратегії із перебуванням 

Президента на своєму посту, тобто зі строком повноважень, який нині 

складає п’ять років. Водночас припис про наявність доручення не вимагає 

обов’язковості складання Стратегії. Буквальний припис законодавчого акту 

покладає вирішення питання про необхідність розробки Стратегії 

безпосередньо на Президента України. Законом не визначено 

відповідального суб’єкта розроблення та складання проекту Стратегії 

національної безпеки. Встановлено лише, що до підготовки проекту 
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залучаються Апарат Ради національної безпеки України, Національний 

інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції 

громадянського суспільства, а також можуть залучатися іноземні експерти. 

Оскільки перші два суб’єкти (Апарат РНБО та Національний інститут) 

залучалися до складання проекту Стратегії традиційно, таке положення 

законодавчого акту не викликає запитань. Однак не до кінця зрозумілим є 

порядок залучення державних органів, а також «інституцій громадського 

суспільства», оскільки останній термін не містить адекватного тлумачення у 

нормах чинного законодавства.  

У подальшому Стратегія національної безпеки України схвалюється 

рішенням РНБО і затверджується Указом Президента України.  

Враховуючи виклики і ризики інформаційної епохи, законодавчо 

визначено окреме стратегічне планування у сфері забезпечення кібербезпеки, 

що є надзвичайно важливим завданням, з огляду на існування та ескалацію 

відповідних загроз глобального характеру. Зокрема, за даними «Звіту 

глобальних ризиків 2016 року», підготовленого для Всесвітнього 

економічного форуму, «несприятливі наслідки технологічного прогресу», 

«вразливість критичної інфраструктури та критичних мереж», 

«широкомасштабні кібератаки та значні інциденти втрати даних» є 

глобальними ризиками світового масштабу [925]. Реагування на такі загрози 

є важливим завданням із забезпечення національної безпеки для більшості 

країн сучасного світу. Крім того, складний та динамічний характер 

зазначених загроз вимагає вжиття швидких та адекватних заходів і посилення 

взаємодії на міждержавному, глобальному, регіональному та 

двосторонньому рівнях. В Україні усвідомлення характеру та змісту таких 

загроз зумовило відповідне реагування на рівні законодавчих новацій, 

зокрема, шляхом прийняття спеціального законодавчого акту – Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні» від 

05.10.2017 р. № 2163-VIII. Стратегічне планування у сфері кібербезпеки до 

ухвалення законів відбувалось у межах стратегічного планування у сфері 
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національної безпеки. Зокрема, у п. 2.8 Стратегії національної безпеки, 

затвердженої Указом Президента України від 12.02.2007 р. № 105/2007, як 

такий, що наближається до критичного, оцінено стан безпеки інформаційно-

комп’ютерних систем у галузі державного управління фінансової і 

банківської сфери, енергетики транспорту, внутрішніх та міжнародних 

комунікацій. З метою реалізації державної політики, було визнано за 

необхідне розробити і впровадити національні стандарти та технічні 

регламенти застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 

гармонізованих з відповідними європейськими стандартами.  

Визначений першою редакцією Стратегії підхід, з одного боку, 

передбачав пріоритет державного впливу на рівні національних стандартів та 

технічних регламентів, а з іншого – зумовлював вжиття заходів правового 

регулювання відповідно до вимог міжнародно-правових актів, взятих на себе 

міжнародних зобов’язань і вимог гармонізації законодавства до 

європейських стандартів. Тобто межі та заходи прямого державного 

втручання було мінімізовано.  

Через п’ять років Указом Президента України від 08.06.2012 р.  

№ 389/2012 було затверджено нову редакцію Стратегії національної безпеки 

України під назвою «Україна у світі, що змінюється». Зміна редакції 

Стратегії передусім була зумовлена змінами у політичному курсі держави – 

зупиненням курсу євроатлантичної інтеграції. Характеризуючи безпекове 

середовище, серед чинників впливу на національну безпеку зазначений 

стратегічний документ визначав: «нездатність держави протистояти 

викликам, пов’язаним із застосуванням інформаційних технологій в умовах 

глобалізації», насамперед кіберзагрозам. Водночас чинна у той час редакція 

ст. 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» серед 

загроз в інформаційній сфері визначала: прояви обмеження свободи слова та 

доступу громадян до інформації; поширення засобами масової інформації 

культу насильства, жорстокості, порнографії; комп’ютерну злочинність та 

комп’ютерний тероризм; розголошення інформації, яка становить державну 
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та  іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної 

інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб 

та національних інтересів суспільства і держави; намагання маніпулювати 

суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної 

або упередженої інформації.  

У такий спосіб, новітні виклики і загрози на рівні документів 

стратегічного планування фактично не було визначено, оскільки 

комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм далеко не повністю 

охоплюють такі загрози.  

І нарешті, у чинній редакції Стратегії національної безпеки України, 

затвердженій Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015, серед 

загроз інформаційній безпеці визначено:  

– ведення інформаційної війни проти України;  

– відсутність цілісної комунікативної політики держави, недостатній 

рівень медіа-культури суспільства.  

Загрозами кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів є:  

– уразливість об’єктів критичної інфраструктури, державних 

інформаційних ресурсів до кібератак;  

– фізична і моральна застарілість системи охорони державної таємниці 

та інших видів інформації з обмеженим доступом.  

Отже, у чинній Стратегії національної безпеки України характеристику 

сучасних загроз кібербезпеці обмежено, а фактично зведено до кібератак та 

застарілості системи охорони інформації з обмеженим доступом. З іншого 

боку, визначення як окремої загрози, ведення інформаційної війни проти 

України розширило поле, яке характеризує загрози у кіберпросторі.  

Формулюючи основні напрями державної політики щодо забезпечення 

кібербезпеки та інформаційної безпеки, внаслідок розділення цих сфер 

безпеки не вдалося уникнути певного дуалізму і у формулюванні напрямів 

політики. Зокрема, створення інтегрованої системи оцінки інформаційних 

загроз та оперативного реагування на них і моніторинг кіберпростору з 
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метою своєчасного виявлення, запобігання кіберзагрозам і їх нейтралізації є 

значною мірою пов’язаними заходами. До того ж розвиток інформаційної 

інфраструктури держави стосується не тільки забезпечення кібербезпеки, а й 

інформаційної безпеки також.  

Отже, в питанні державного стратегічного планування у сфері 

національної та кібербезпеки наявний певний паралелізм, причому в 

останньому випадку окремі підходи, форми і методи планування прямо 

повторюють його здійснення у сфері національної безпеки. 

 

2.2 Надзвичайність як властивість права у сфері національної 

безпеки   

 

У вітчизняній правовій літературі проблематика надзвичайності у праві 

здебільшого досліджується крізь призму визначення надзвичайних ситуацій 

(тобто ситуацій обмеження чи зміни правового режиму) або ж надзвичайних 

правових режимів, коли державні органи набувають більш широке коло 

повноважень, а окремі права і свободи людини та громадянина зазнають 

тимчасових обмежень.  

Так, С. О. Кузніченко визначає «екстремальний» адміністративно-

правовий режим як спеціальний порядок «регулювання суспільних відносин 

в умовах надзвичайних ситуацій, розбудований на загальних регулятивних 

підставах, що виник у результаті впливу комплексу правових засобів, з метою 

приведення суспільного життя в нормальний, звичайний стан, і пов’язаний з 

обмеженням правового статусу осіб і розширенням компетенції органів 

державної влади та місцевого самоврядування, а також створенням в окремих 

випадках спеціальних режимних органів» [320, c. 7]. Тобто зазначений режим 

діє в умовах «надзвичайної ситуації».  

Стаття 64 Конституції України передбачає можливість встановлення 

тимчасового обмеження окремих прав і свобод людини і громадянина в 

умовах воєнного або надзвичайного стану. Стаття 1 Закону України «Про 
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правовий режим воєнного стану» визначає його як особливий правовий 

режим, що «передбачає  надання  відповідним органам  державної  влади,  

військовому  командуванню, військовим адміністраціям  та  органам 

місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози 

відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, а також  

тимчасове, зумовлене загрозою,  обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та прав і законних  інтересів  юридичних  осіб  із 

зазначенням строку дії цих обмежень» [557]. Такий стан вводиться у разі 

збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України, її територіальній цілісності.  

Надзвичайний стан відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий 

режим надзвичайного стану» є особливими правовим режимом, який може 

тимчасово вводитися при виникненні надзвичайних ситуацій. Зміст 

«надзвичайної ситуації» може бути розкрито через положення ст. 4 цього 

самого законодавчого акту, що визначає умови введення надзвичайного 

стану [557]. Чинне законодавство визначає для введення таких станів, як 

особливих правових режимів, певну процедуру.  

Водночас розуміти правову надзвичайність можливо і на більш 

високому теоретичному рівні. 

Зокрема, досліджуючи проблематику надзвичайності у законодавстві, 

Ф. С. Галенпольський запропонував два трактування терміну «надзвичайне 

законодавство». У першому випадку йдеться про певне законодавство, яке 

регламентує підстави, процедуру та правовий режим надзвичайного стану 

(синонімічно – військового стану або «стану облоги» тощо). У другому 

випадку йдеться про певні нормативно-правові акти, що вводять режим 

(надзвичайного стану) прямо чи непрямо (офіційно або ні) іноді всупереч з 

вимогами конституційних та інших законодавчих актів [112, c. 20–24]. 

Т. М. Шмідт визначає надзвичайне правове регулювання, яке запропоновано 

розглядати у трьох аспектах: 1) як особливий вид правового регулювання, що 

є протилежним звичайному; 2) як особливий правовий режим діяльності 
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держави, організацій і громадян, що передбачає використання правового 

обмеження; 3) як особливий комплексний правовий інститут, що регулює 

відносини в умовах надзвичайної обстановки [762, c. 8].  

Підхід Ф. С. Галенпольського загалом є правильним, але не враховує 

усіх реалій сучасного світу. В інформаційному суспільстві та 

глобалізованому світі може йтися про безпекову екстраординарність, що 

трактується як ситуація постійної надзвичайності. Правові форми реалізації 

функцій держави передбачають її діяльність зі встановлення норм права та 

подальшої реалізації таких норм. Зазначена діяльність носить правовий 

характер і є проявом такої властивості держави, як здатність впливу на 

суспільні відносини за допомогою встановлених державою 

загальнообов’язкових норм поведінки, що складають право. Важливою є 

одночасність діяльності зі встановлення норм та з їх реалізації органами 

держави. Організаційні форми реалізації функцій держави (за всієї умовності 

та складності виокремлення деяких з них) також пов’язані із правом, оскільки 

органи держави можуть здійснювати свою діяльність на виконання своїх 

завдань винятково на правовій основі. Зокрема, у чинній Конституції України 

зазначене положення закріплено статтею 19, згідно з якою «органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 

діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України». Однозначність конституційно-

правового припису не означає вичерпання вирішення питання на науковому 

рівні, оскільки обмеженість приписами законів органів держави і держави 

загалом в історичному аспекті та у сучасній практичній площині не є 

однозначною. Зрозуміло, що держава, як суб’єкт права, має у цьому певну 

специфіку. У літературі зазначено, що держава не виступає «суб’єктом 

внутрішньодержавних правовідносин і реалізувати свої права і обов’язки 

може тільки за допомогою спеціально створених публічних органів» [402]. 

Водночас за останні роки науковий підхід став більш розширеним, що 

обумовлено неоднаковим трактуванням думки щодо обмеженості держави 
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нормами права. Деякі дослідники взагалі стали дотримуватися позиції про 

необмеженість держави правом, з огляду на концепцію «необмежуваності» 

суверенітету, що була свого часу висловлена німецьким вченим К. Шміттом 

[233, c. 13–14; 764, c. 11, 21–23]. Концепція К. Шмітта стосовно суверенітету 

неоднозначно була сприйнята як ученими-юристами, так і політологами. 

Натомість вона варта особливої уваги хоча б з тієї причини, що здійснила 

значний вплив на панівну ідеологію владних кіл сучасної Росії [692, c. 152–

154].  

Значення поняття «надзвичайності» для теоретичних побудов 

К. Шмітта підкреслене ним самим у передмові до четвертого видання 

(1978 р.) його роботи «Диктатура». Зокрема, він вважав, що «надзвичайні та 

кризові ситуації стали .... компонентами аномального проміжного стану між 

війною та миром» [763, c. 5], тобто надзвичайність, як фактор відступу від 

звичайного правового порядку, стала, на думку вченого, постійною.  

К. Шмітт розглядав проблему надзвичайного законодавства у 

поєднанні із проблемою суверенітету. Його праця «Політична теологія» 

розпочинається із тезису, що «суверенним є той, хто приймає рішення про 

надзвичайний стан» [764, c. 15]. Сам собою надзвичайний стан розуміється 

як певний режим, що встановлюється визначеною процедурою за настання 

певних умов. Однак К. Шмітт розуміє такі умови («виняток») по-іншому. Так, 

«надзвичайний випадок» не визначено у чинному праві, він лише може бути 

охарактеризований категоріями «крайня необхідність», «загроза існуванню 

держави», але не може бути описаний, як фактичний склад [764, c. 16]. Тобто 

надзвичайність такого випадку і полягає у його принциповій невизначеності, 

умови його настання вирішує суверен, як носій усієї влади. Така концепція є 

загальнотеоретичною і не спирається на певний тип держави, або ж певний 

державний устрій. Зрозуміло, що К. Шмітт чітко визначає, що правова 

держава протистоїть такому суверену, оскільки підстави та процедури 

надзвичайного стану чітко наведені у конституційних актах. Дослідник 

стверджував, що такі приписи носять лише загальний характер. Серцевиною 
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надзвичайного стану є принципово необмежене повноваження, як зупинення 

усього чинного правового порядку (коли держава і державний порядок 

підміняє право і правопорядок) [764, c. 24–25]. Але зазначене вище не є 

свавіллям, оскільки має певну юридичну форму. До того ж сформований у 

такий спосіб порядок також регламентується за допомогою правових норм. 

Положення, що висловлені К. Шміттом, тривалий час розглядались або 

як історико-правові дослідження, або ж як опис ситуації, що склалась у 

Німеччині після приходу до влади нацистів. Політичний характер ідей 

К. Шмітта був досить складним і не зводився ані до апологетики нацизму, ані 

до критики лібералізму.  

Зазначені ідеї були у майбутньому розвинені італійським юристом і 

філософом Дж. Агамбеном. Увага Дж. Агамбена була зосереджена на 

ситуаціях, що виникають між правом та політичними фактами, між 

правопорядком та суспільним життям. Розуміючи надзвичайність і 

надзвичайний стан, як відповідь на громадянську війну та визначаючи 

сучасний стан, як «глобальну громадянську війну», Дж. Агамбен 

стверджував, що надзвичайний стан стає управлінською парадигмою у 

сучасній політиці [5, c. 9].  

Багато дослідників вважають, що у ставленні до надзвичайного стану 

К. Шмітт є його апологетом, а Дж. Агамбен – критиком. У такому разі, 

подібний висновок зумовлений співробітництвом К. Шмітта свого часу з 

нацистами [793; 908, p. 168–169], водночас Дж. Агамбен є радше системним 

критиком державної політики, що спрямована на посилення ролі держави та 

обмеження прав людини.  

І у К. Шмітта, і в Дж. Агамбена можна спостерігати певну 

нейтральність до предмету дослідження, хоча останньому більш притаманна 

експресія у вираженні думок. 

Зокрема, Дж. Агамбен свою роботу, присвячену надзвичайному стану, 

розпочинає із прикладу – наказу Президента США від 13 листопада 2001 

року, який фактично вводив невідомі раніше американському законодавству 
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інститути, що обмежували права людини [5, c. 9–10]. Дослідник виділяє два 

ключові моменти. Першим є впровадження інституту «затримання на 

невизначений термін» (indefinite detention). Другим – ведення юридичних 

процесів, пов’язаних із обвинуваченням не громадян США у терористичній 

діяльності, у надзвичайних установах – «військових комісіях» (military 

commissions) [5, c. 9–10]. Такий приклад зумовлений специфікою розгляду 

питання. Річ у тім, що можливість затримувати іноземця не певний термін за 

рішенням генерального прокурора США була передбачена законодавчим 

актом з 26.10.2001 р. [929]. Для Дж. Агамбена традиційним є розгляд прав 

людини не оптимістично абстрактно, а у залежності від ситуації, яка має 

місце. Особливо це стосується розповсюдження суверенітету, особи суверена 

та зобов’язань національної держави щодо забезпечення прав людини щодо 

осіб, на яких не розповсюджується її суверенітет [4, c. 161–163]. За таких 

обставин, військовий наказ від 13.11.2001 р. розповсюджує суверенітет на 

осіб, але більш важливим є те, що, на думку Дж. Агамбена, фактично 

скасовується будь-який правовий статус фізичної особи – «затриманого» 

(detainee) за таким наказом [5, c. 11–12]. 

У питанні свавілля державами визначення правового статусу особи 

прикладів значно більше, якщо взяти до уваги ситуації з обома світовими 

війнами у ХХ столітті.  

Зокрема, СРСР у період з 1945 по 1952 роки проводив т. зв. 

«репатріацію населення», тобто вивезенню з територій інших держав 

(насамперед Німеччини та її союзних держав, а також Китаю) підлягали 

громадяни СРСР. Але фактично насильно до СРСР були вивезені особи, що 

не набували громадянства СРСР після розпаду Російської імперії, були 

апатридами, що народилися у різних державах від громадян колишньої 

Російської імперії, а також ті, що набули громадянство інших держав, але 

СРСР його не визнавало [202].  

І радянські, і сучасні російські науковці старанно обходять питання 

свавільного визначення правового статусу (громадянства) за певними 
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категоріями населення навіть у фундаментальних працях з репатріації [142]. 

Зазначений підхід не враховує навіть нормативно-правову базу, що існувала. 

Наприклад, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10.11.1945 р. 

радянське громадянство було «відновлено» (щоправда за процедурою 

звернень) для громадян Російської імперії та їх дітей, які мешкали на 

територіях, що у майбутньому відійшли до КНР (Маньчжурія  та ін.). Такі 

самі Укази протягом 1945–1946 років видавалися щодо осіб, які проживали 

на території Японії, Франції, Болгарії, Югославії, Чехословаччини, Бельгії, 

Румунії. При цьому лише у Франції та Бельгії місцева влада забезпечувала 

справді добровільний характер набуття громадянства СРСР емігрантами 

[202]. 

Оскільки така репатріація значною мірою була насильницькою, 

принаймні особи, які були репатрійовані, іноді не давали на це згоду (або 

вона не була добровільною), може йтися про свавільне з боку держави 

визначення правового статусу за особою. До того ж ужитий у текстах Указів 

Президії Верховної Ради СРСР термін «відновлення» громадянства за 

особами, що ніколи його не мали, надавав змогу застосовувати ті положення 

кримінального законодавства, що стосувалися лише громадян СРСР. 

Прикладом таких дій можуть бути судові процеси за звинуваченням у зраді 

Батьківщині та інших контрреволюційних злочинах щодо командування 

«казацьких» військових частин у складі СС і Вермахту, які формувалися 

переважно із емігрантів, що мешкали у країнах Європи і радянського 

громадянства не мали.  В окремих випадках громадянство СРСР визнавалося 

фактом за особами, що були уродженцями Східної Пруссії (у майбутньому – 

Калінінградської області СРСР). 

Повертаючись до позиції Дж. Агамбена щодо «надзвичайного стану», 

необхідно визначити, що термінологічно ситуація відступу від права може 

бути визначена по-різному, зокрема, може виникнути і ситуація 

термінологічної неузгодженості між формою і змістом. Інституційно 

зазначений стан дослідник розглядає на прикладі законодавства першої 
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Французької республіки 1791 року, що визначає повноваження та порядок дії 

у ситуації «стану в облозі». Дж. Агамбен вирізняє дві основні складові такого 

стану – перенесення повноважень військової влади щодо ведення бойових дій 

на владу цивільну, а також тимчасове припинення (призупинення) 

конституційних положень щодо захисту особистих прав і свобод [5, c. 14].  

Різниця у поглядах між позиціями, які висловлені К. Шміттом та 

Дж. Агамбеном, полягає у тому, що на думку останнього, ситуація 

«надзвичайного стану» є станом «без права», тобто сама концепція не може 

бути включена у правовий контекст. Такий висновок Дж. Агамбеном 

зроблено внаслідок розмірковування над думкою К. Шмітта стосовно 

розділення між нормою та рішенням. Зокрема, у результаті введення 

надзвичайного стану, відбувається не просто збільшення обсягу повноважень 

(або зміщення влади), відбувається ізоляція сили закону від закону, тобто 

внаслідок особливого стану, певні норми не мають сили, хоча й діють, інші – 

підвищують свою юридичну силу (акти, що не є законами, мають силу 

законів тощо) [5, c. 63]. 

У такому разі доволі складно визначити як співвідношення між силою 

різних норм, так і умови підвищення або втрати такої сили. До того ж 

введення елементів відступу від процедури відбувається у різних випадках. 

Наведені вище приклади значною мірою стосуються ситуацій війни (явної 

агресії, загострення міжнародних відносин, громадянської війни, масових 

заворушень, тероризму тощо). Водночас екстраординарність може 

проявлятися у різних випадках із різним ступенем аргументації підстав для її 

настання. Так само можливо виокремити і різні прояви такої 

екстраординарності.  

Насамперед доцільно розглядати особливий характер регламентації 

судоустрою і судочинства у кримінальних справах певної категорії. Загалом 

–  це посягання на «основи національної безпеки», «основи державного ладу» 

тощо. Звичайно, з одного боку таке положення стосується визначення та 
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системи установ, що наділені правами судочинства, а з іншого – 

особливостей юридичного процесу.  

Якщо розглядати історичний аспект подібної діяльності, то необхідно 

визнати укоріненість екстраординарних аспектів діяльності держави ще у 

римському праві. Йдеться про діяльність екстраординарних судів (установ) і 

екстраординарний судовий процес. Введення у ІІ–І ст. до н. е. за реформ 

Імператора Августа норм екстраординарного судочинства (cognitio extra 

ordinem) у кримінальних справах, що було обумовлено 

внутрішньополітичною обстановкою у Давньому Римі, призвело до того, що 

ординарний кримінальний процес був повністю витіснений 

екстраординарним, паралельно провадився процес наділення суддівськими 

функціями інших державних органів [19, c. 102]. У цьому разі процес 

залишався таким, що відбувається у юридичній формі, і не має прямого 

відношення до диктаторів, як офіційних посадових осіб, що наділялися 

винятковими повноваженням на певний строк для досягнення певної мети 

[763, c. 21].  

Однак, якщо аналізувати розвиток судового (кримінального) 

судочинства, то можливо відмітити, що екстраординарність процесу під 

впливом тих чи інших умов простежується у європейських правових 

системах майже постійно. При цьому екстраординарність процесу не завжди 

залежала від впливу якихось загалом зрозумілих надзвичайних подій, іноді 

вона зумовлювалася природним характером розвитку судочинства і впливом 

суспільної свідомості [722, c. 23–25].  

У розумінні концепції К. Шмітта, у цьому разі йдеться про «винятковий 

випадок», що не може бути описаний в чинному праві, але може бути 

охарактеризований як випадок крайньої необхідності, загрози державі тощо 

[764, c. 16]. Однак ситуація із екстраординарністю процесу не перебуває поза 

правом. На думку К. Шмітта, все одно йдеться про дотримання юридичної 

форми, як складного явища, що передбачає власне норму, суб’єкта рішення 

та його змісту [764, c. 56]. 
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Але у разі виникнення та існування причин надзвичайного характеру, 

екстраординарність проявлялась у більш радикальних формах і майже без 

зволікань. Зазвичай, такий характер процесу зумовлювався посиленням 

державної влади або як централізованої, або ж як окремих її інститутів 

(органів). За таких умов можливо застосовувати положення  

К. Шмітта стосовно елементів «комісарської диктатури». На час написання 

основних праць К. Шмітта під «комісарською диктатурою» розуміли 

численні історичні випадки існування посадових осіб, уповноважених діяти 

екстраординарним шляхом. Сам К. Шмітт трактує таку диктатуру у руслі ідей 

Ж. Бодена, зокрема, «комісаром» вважається особа, уповноважена на 

виконання окремих функцій, з метою вирішення певного завдання [763, c. 

51]. Однак тоді функція судочинства була лише однією з багатьох інших. 

Історично застосування інституту комісарів найбільш яскраво підкреслювало 

характер надзвичайності, водночас екстраординарність судочинства 

стосовно справ, пов’язаних із безпекою держави, проявлялася частіше.  

Екстраординарність судочинства відома в історії цивілізації у досить 

значній кількості конкретних форм – від спрощеного судочинства під 

керівництвом абсолютного монарха, що було характерним для германських 

середньовічних князівств або Російської імперії часів Петра І, до введення 

паралельних установ підконтрольних центральним органам влади, що 

фактично здійснювали правосуддя у кримінальних справах за надзвичайних 

обставин (спеціальні судові установи особливого характеру, що не входили 

до судової системи, у Російській імперії XIX століття; військові чи військово-

польові суди у Франції та Німеччині).  

У першому випадку йдеться про абсолютність права монарха, як 

верховного судді. Річ у тім, що судову владу у Російській імперії фактично 

очолював монарх, навіть за наявності інших (або двояких) законодавчих 

положень, його влада у відправленні правосуддя була абсолютною [225, c. 

145]. Здійснення судової влади у період до правління Петра І проводилось як 

особисто монархом, так і через спеціальних осіб (установ тимчасових чи 
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постійних), які діяли за «словом великого князя», на підставі грамот, указів 

або ж спеціальних «наказних» списків [45, c. 1]. У період XVIII–XIX століть  

монарх здійснював судову функцію «за необхідністю». Тобто у випадках 

особливо небезпечних злочинів функції слідства та суду об’єднувались 

особисто монархом, іноді – кожна з них здійснювалась уповноваженими ним 

особами.  

При здійсненні судової функції за спеціальним уповноваженням 

монарха якраз і йшлося про спеціальні судові (або ж квазі-судові) установи. 

Парадоксальним є те, що окремі з них, які у майбутньому вважалися 

дослідниками винятково слідчими (розшуковими) установами, за сутністю 

виконували обидві функції під прямим керівництвом особисто монарха [18, 

c. 99–101].  

Протягом XVIII століття розшук здійснювався особами (здебільшого 

військовослужбовці гвардії), яким це доручав монарх («порученцы»), 

слідство здійснювали ті самі самі особи або особисто монарх, суд здійснював 

монарх або ж спеціально призначені ним особи. Статус Таємної канцелярії 

був нічим іншим, як тимчасовою допоміжною установою при особі монарха 

[91; 210]. Власну компетенцію щодо категорій справ визначав також монарх 

особисто. Є. В. Анісімов у своїй роботі визначав доволі широку категорію 

справ, у яких був інтерес монарха («государево дело»), або ж щодо яких 

застосовувався наведений вище порядок розгляду [18, c. 18–20, 25–26, 29–31, 

35, 47–48]. Чітко можливо виокремити ті правопорушення, що посягали на 

особу імператора (життя, здоров’я) і членів його родини, стосувалися 

присяги імператору (відмова присягати чи відмова від присяги), а також бунт. 

У випадках державної зради або злочинів релігійного характеру, не кажучи 

вже про корисливі злочини, доволі складно було визначити виняткову 

компетенцію монарха та його уповноважених. За таких умов розслідування і 

розгляд кожної справи був індивідуальним. 

 Судова реформа 1864 року мало що змінила, оскільки з одного боку, 

становлення та укорінення законодавчо визначеної єдиної судової системи із 
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відповідним процесуальним законодавством ніколи не було розповсюджено 

на всю території імперії, а з іншого – хід подальших подій зумовлював 

постійну необхідність відступу від положень про загальну судову 

компетенцію.  

Непорушними залишалися загальні основи організації державної влади 

– всеохоплююча влада монарха. За таких умов його воля («высочайшее 

повеление») перебуває над системою законів. Певні обмеження можливо було 

спостерігати після прийняття Основних законів 1906 року. Однак дослідники 

зазначають, що навіть доволі у короткий проміжок часу до початку Першої 

світової війни відбувалося постійне ухвалення різних надзвичайних заходів, 

шляхом видання імператорських указів (зокрема, стосовно комплексу 

військово-поліцейських заходів) без узгодження з Державною думою [8, c. 9–

10; 344]. 

Традиційно у вітчизняній історико-правовій літературі найбільш 

дослідженим є питання позасудової діяльності у колишньому СРСР до 1953 

року, що відома під узагальненою назвою «позасудові репресії». Більшість 

літератури з цього приводу, виданої наприкінці 1980-х та у 1990-х роках, має 

публіцистичне забарвлення. Лише в окремих дослідженнях з 2000 року 

спостерігається більш виважений науковий підхід до проблематики. Зокрема, 

встановлено, що зазначені радянські позасудові органи мають своїм корінням 

майже постійну діяльність аналогічних установ Російської імперії протягом 

усього ХІХ століття [318, c. 33–34].  

Зазвичай, причини утворення та функціонування позасудових органів 

були внутрішньополітичними, і не пов’язувалися безпосередньо із 

задекларованими при їх створенні приводами. Наприклад, приводом для 

введення військово-польових судів на території Росії у 1881 році слугували 

терористичні акти проти монарха та членів його родини. У цьому разі йдеться 

радше про розповсюдження юрисдикції спеціальних військових судів 

(військово-польових) на справи щодо вчинення злочинів, не пов’язаних із 

несенням військової служби або статусом військовослужбовців. 
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Традиційним для юрисдикції військових судів Європи, починаючи із 

Середньовіччя, є відправлення правосуддя щодо мешканців зайнятих 

територій, а також власних територій в умовах оборони, якщо на них 

оголошено військовий стан – у всіх справах [754, c. 19–22]. Але коло 

повноважень цих судів визначено не було, справи на розгляд  передавалися 

на підставі рішення посадових осіб і у тих випадках, коли вони це визнавали 

за доцільне. Задекларована тимчасовість існування таких судів трьома 

роками була продовжена фактично до 25 років (тобто йшлося про нову 

категорію військово-польових судів 1906 року), поряд із справами про 

злочини, які посягали на суспільний устрій чи були пов’язані із 

терористичною діяльністю, екстраординарність судового процесу 

застосовувалась і до випадків вчинення злочинів проти особи або власності, 

а також до переслідування політичних опонентів. За таких умов особливість 

існування та практики судів дає підстави вважати їх органами політичної 

розправи, оскільки порядок їх утворення, проведення досудового слідства та 

судового розгляду був особливим, порівняно із військово-кримінальним 

процесом Російської імперії як мирного, так і воєнного часу. Правовою 

підставою для їхньої діяльності було Положення про утворення військово-

польових судів, затверджене імператором Миколою ІІ 19 серпня 1906 р. [114; 

463; 465; 701].  

Підстави для діяльності подібних позасудових установ із 

повноваженнями зі здійснення правосуддя як у Російській імперії, так і у 

Радянському  Союзі за межами права не перебували [605]. Тобто їх утворення 

відповідало тій правовій системі, у рамках якої вони діяли. Досліджуючи 

питання підстав для діяльності подібних установ, що діяли у структурі 

органів державної безпеки, О. Б. Мозохін звернув увагу на нечіткість підстав 

для створення таких органів, розширення їх повноважень та особливостей 

їхньої діяльності. У той чи інший період необхідність їх існування 

аргументувалася війною чи збройною боротьбою, необхідністю боротьби зі 
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шпигунством, диверсіями, терористичними актами, спекуляцією або 

розкраданнями [373, c. 18–19, 22–23, 39].  

Окрім цього, стаття 48 Конституції СРСР 1924 року передбачала 

створення «спеціальних судових складів» для розгляду справ виняткової 

важливості, що торкаються двох і більше союзних республік або стосовно 

членів Центрального виконавчого комітету та Ради народних комісарів 

СРСР, а створення позасудових органів узагалі не передбачалося. Досить 

важко визначити екстраординарність, як особливість законодавства, у часи 

громадянської війни (1918–1922 рр.), оскільки відбувалося фактичне 

утворення нових державних органів, а за таких умов окремі з них, що 

формально могли належати до виконавчих органів, фактично виконували, 

зокрема, і судову функцію за довільною процедурою. Так, революційні 

трибунали, що діяли на підставі декрету від 04.05.1918 р. «Про революційні 

трибунали», надзвичайні комісії, зокрема ВНК, були явищем 

екстраординарним, проте саме радянське законодавство перебувало на етапі 

розбудови. Ускладнює оцінку правового статусу і  практика перших років 

радянської влади щодо одночасного зайняття однією особою декількох 

посад.  

Іншим прикладом екстраординарності є створення спеціальних судів у 

США на підставі Закону про спостереження за іноземними розвідками 1978 

року. Зазначений закон утворив дві судові установи – Суд з питань 

спостереження за іноземними розвідками (US Foreign Intelligence Surveillance 

Court) та Ревізійний суд з питань спостереження за іноземними розвідками 

(US Foreign Intelligence Surveillance Court of Review). Компетенція цих судів 

стосувалася лише питань обмеження прав і свобод людини під час 

контррозвідувальної діяльності спеціальних служб, що згідно з 

Конституцією США належить до сфери судових установ [913, p. 54]. 

Аналіз нормативно-правових актів та звітів Міністерства юстиції США 

за останні роки показує, що зазначена установа складається із професійних 

суддів федеральних судів [899; 924], і тому може йтися не про спеціальну 
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судову установу, а про спеціальну компетенцію судової установи в рамках 

національної правової системи. Отже, діяльність спеціальних судів щодо 

спостереження за іноземними розвідками у США також провадиться у 

рамках відповідної правової системи держави.  

У такий спосіб основним елементом розуміння екстраординарності 

потрібно вважати ступінь залучення надзвичайних судів до загальної судової 

системи. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод і практика Європейського суду з прав людини говорять про суд, 

«встановлений законом». Однак в контексті розуміння надзвичайності за 

К. Шміттом і Дж. Агамбеном, може йтися про будь-яку надзвичайність, 

оскільки формально створений за законом орган може фактично мати 

довільну мету свого створення. Тим паче, що такі підстави є 

непередбачуваними.  

Необхідно проаналізувати зміни у законодавстві, що відбуваються в 

інформаційну епоху, як постіндустріальний період розвитку людства, 

зумовлений широким  залученням  персональних  засобів  обробки  

інформації (комп’ютерів)  та  їх  мереж, з урахуванням низки чинників. Вплив 

інформаційної епохи на урядування, державу, її інститути, право, соціум 

загалом складний і різноманітний.  

Якщо аналізувати екстраординарність в реалізації безпекових функцій 

в умовах України після 2014 року, то головним фактором впливу є агресія 

проти нашої держави. Факт агресії проти нашої держави проявляється у 

різних сферах політики, економіки та права.  

В інформаційній сфері можливо проаналізувати стан розвитку 

законодавства з ознаками надзвичайності, але насамперед необхідно 

дослідити законопроектну активність та певні проекти, що розроблені для 

регламентації окремих аспектів суспільних відносин. 

Оскільки сама собою «надзвичайна ситуація» у розумінні К. Шмітта і 

Дж. Агамбена в Україні є триваючою, то може йтися про постійну 
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модифікацію потреб суспільства та, відповідно – поглядів політиків стосовно 

убезпечення суспільства та держави.  

Трансформація викликів та загроз зумовлює реагування у вигляді 

законотворчої активності, що не позбавлена ознак деякої хаотичності.  

Наприклад, законопроекти з питань правового регулювання 

електронних комунікацій в Україні (№ 3549) були внесені у 2015 році, з 

метою встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які 

«відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам», для 

розвитку сфери електронних комунікацій в Україні. Оскільки аналіз 

положень цих законопроектів здійснюється крізь призму дослідження 

реалізації безпекових функцій, основним моментом, що зосереджує на собі 

увагу, є запропонована авторами система національного регулювання у сфері 

електронних комунікацій. Зокрема, основний законопроект передбачає 

створення державного органу для регулювання сфери електронних 

комунікацій. Відповідно до статті 17 проекту законодавчого акту такий орган 

(Національний регулятор) «є державним колегіальним органом, 

підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України». 

Крім того, цей орган утворюється Президентом України, але «не входить до 

системи органів виконавчої влади» [598]. Оскільки влада в Україні згідно зі 

ст. 6 Конституції України поділена на законодавчу, виконавчу та судову, а 

компетенція Президента України вичерпно визначена ст. 106 Конституції 

України, зазначений регулятор цілком може розглядатись як «надзвичайний 

орган» з повноваженнями надзвичайного характеру. Така надзвичайність, як 

його основна властивість, особливо підкреслюється тим фактором, що акти 

регулятора передбачається вважати такими, що «обов’язкові до виконання 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами ринку електронних комунікацій, їх 

об’єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами», а контроль їх 

виконання здійснює цей самий регулятор [598]. До речі, Головним науково-

експертним управлінням Апарату Верховної Ради запропоновано вважати 
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такий орган, з огляду на його компетенцію, «органом виконавчої влади» [95]. 

Такий висновок зроблено з урахуванням змісту запропонованих для 

Національного регулятора обсягу повноважень. 

В альтернативних законопроектах щодо електронних комунікацій 

регулятивні функції запропоновано покласти на наявну Національну комісію 

регулювання у галузі зв’язку (НКРЗ). Її правовий статус визначається як 

державний колегіальний орган, підпорядкований Президенту України і 

підзвітний Верховній Раді України [597]. Зазначене положення ідентичне 

чинному статусу  Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) відповідно до вимог ст. 17 Закону 

України «Про телекомунікації» [579].  

Отже, запропонований законопроектом правовий статус Національної 

комісії має ознаки екстраординарності або надзвичайності, оскільки чітко не 

визначено її приналежність до виконавчої влади. Певна своєрідність 

правового статусу національних комісій з питань регулювання природних 

монополій та інших регуляторних питань у системі державної влади в 

України вже досліджувалася у науковій літературі. Майже усі такі комісії 

можуть вважатися прикладом інституційної надзвичайності у розумінні 

права, оскільки покладання на них функції здійснення державного 

регулювання є своєрідним компромісом. Зокрема, на думку В. Федоренка, 

національні комісії регулювання природних монополій є центральними 

органами виконавчої влади, але потребують «інтеграції» у систему таких 

органів, причому виділяється низка особливостей їх статусу – вони є 

загальнонаціональними «колегіальними регуляторами», регулюють певну 

діяльність і забезпечують реалізацію державної політики у визначеній сфері 

діяльності, мають особливий визначений законом порядок формування свого 

складу [715, c. 87, 92]. Водночас співвідношення їх завдань, функцій та 

повноважень із відповідною компетенцією міністерств є доволі складним, 

окрім цього, залишається невизначеною роль кожного органу у питанні 

реалізації державної політики у тій чи іншій сфері.  
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Існують інші приклади активної законопроектної діяльності із 

удосконалення законодавства у сфері національної безпеки та оборони, що 

актуалізовано агресією проти України. 

Найбільш яскравим прикладом екстраординарності є проект Закону 

України «Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки 

України та покарання осіб, винних у грубому порушенні прав людини» (від 

22.12.2017 р. № 7439), внесений 47 народними депутатами України, згідно з 

яким в Україні «запроваджуються та діють безстроково персональні 

обмежувальні заходи стосовно осіб, винних у грубому порушенні прав 

людини, згідно з додатком до цього Закону, який є його невід’ємною 

частиною» у вигляді «блокування активів, запобігання виведенню капіталів 

за межі України, відмови в наданні та скасування віз, застосування інших 

заборон в’їзду на територію України» [599]. До проекту Закону додано 

перелік 54 фізичних осіб, що ймовірно (на думку авторів законопроекту) є 

громадянами Росії.  

Зазначений проект пропонує оголосити екстраординарність 

(встановлення персональних юридичних санкцій щодо визначених 

конкретних осіб законодавчо і безстроково) постійною. Зрозуміло, що такий 

проект викликав негативну оцінку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України з окремою приміткою, що 

«прийняття законів з одноразових питань не відповідає соціальній ролі 

закону, веде до невиправданого зниження його суспільного значення, 

зменшує повагу до закону у суспільстві» [96].  

Однак сам факт внесення законопроекту значною кількістю народних 

депутатів України, зокрема, одним із її керівників, свідчить про високу 

ступінь визнання у суспільстві та політиці ідей екстраординарності і 

розуміння постійної надзвичайності, як потреби для регулювання суспільних 

відносин. Зазначене явище не є унікальним, оскільки К. Шмітт та Дж. 

Агамбен у своїх працях навели значну кількість прикладів, що свідчать про 

потребу у надзвичайності регулювання у різних суспільствах. 
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Окрім цих прикладів, доречно акцентувати увагу на проекти законів, 

які встановлюють проведення перевірки осіб на предмет колабораціонізму з 

утворенням спеціального державного органу – Комісії, підпорядкованої 

Президенту України (проект «Закону про захист української державності від 

проявів колабораціонізму» від 20.12.2017 р. № 7425) [600]. Таким самим 

прикладом є низка проектів законів про внесення змін і доповнень до Закону 

України «Про санкції» (від 17.11.2016 р. № 5416, від 22.12.2017 р. № 7438, 

від 15.02.2018 р. № 8042), при тому, що саме собою «санкційне» 

законодавство, безумовно, також є  законодавством надзвичайного випадку. 

Якщо розглядати випадки ухвалення законодавчих актів, які можуть 

вважатися прикладом надзвичайного законодавства, що регламентують 

відносини, пов’язані з обігом інформації, то насамперед йдеться про 

обмежувальні заходи за деякими напрямами інформаційної сфери. Необхідно 

виділити високу хаотичність і безсистемність удосконалення законодавства 

у цій сфері, враховуючи задекларовані завдання забезпечення національної 

безпеки. 

Правову основу діяльності у сфері кінематографії в Україні складає 

відповідне законодавство, а спеціальним законом, що регламентує зазначене 

коло суспільних відносин, є Закон України «Про кінематографію» [521]. 

Основним напрямом державного регулювання є регламентація прокатної 

діяльності (розповсюдження і демонстрування кінофільмів) з відповідною 

досить детальною системою нормативно-правового забезпечення [656, c. 

513–514].  

Зміни у спеціальний законодавчий акт у цій сфері, ухвалені з 2014 року, 

стосувалися збільшення обсягу повноважень центрального органу 

виконавчої влади щодо недопущення прокату фільмів, які відповідають 

певним критеріям, перегляд самих критеріїв до обмеження демонстрації у бік 

розширення, встановлення «Переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці», оприлюдненому в установленому порядку. У такий 

спосіб спеціальний законодавчий акт у сфері кінематографії нині в Україні є 
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єдиним правовим актом, що встановлює правові підстави до ведення 

вказаного Переліку. Звісно, прийняття таких законодавчих новацій було 

зумовлено агресією проти України, тобто надзвичайною ситуацію. Але 

інформаційна сфера у глобалізованому сучасному світі вирізняється 

особливостями, однією з яких є здатність до постійного необмеженого 

розповсюдження інформації. Оскільки діяльність у сфері кінематографії є 

діяльністю господарською, що підлягає державному регулюванню, то 

прокатні обмеження діють лише щодо недопущення прокату певного 

кінофільму і зовсім не діють стосовно можливості ознайомлення з ним з боку 

фізичних осіб.  

Крім того, удосконалення жорсткості надзвичайного правового 

регулювання у цій сфері може лише ускладнити певні соціальні явища 

(сприйняття інформації суспільством), але не усунути їх взагалі. Зокрема, 

статистика онлайн-кінотеатрів свідчить про збільшення кількості переглядів, 

у 2017 році щомісячно такі кінотеатри «відвідували» 7,6 мільйонів 

користувачів через персональні комп’ютери (зокрема, мобільні пристрої) 

[316]. Зазначена статистика стосується тільки відвідувань ресурсів, що чітко 

позиціоновані як «онлайн-кінотеатри», і здебільшого дотримуються вимог 

законодавства про захист інтелектуальної власності, та не охоплює інші 

способи розповсюдження кінофільмів (p2p-мережі, закриті канали Інтернет-

месенджерів, соціальні мережі, вільне спеціальне програмне забезпечення 

для пристроїв з функцією Smart-TV тощо). Останні тенденції у намаганні 

розповсюдження державного впливу (зокрема, регулювання) щодо 

демонстрації кінопродукції у мережі Інтернет свідчать про відставання 

уявлень прихильників регуляції від технічного прогресу, оскільки 

обговорюються ініціативи щодо стримінгових послуг та сервісів зберігання 

інформації [251].  

Тобто надзвичайне законодавство в інформаційну епоху значно 

обмежене у досягненні задекларованих цілей і не є достатнім для 

регулювання суспільних відносин.  
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Загалом подібна ситуація і у питанні законодавчого регулювання 

розповсюдження книг та іншої поліграфічної продукції. Розповсюдження   

видавничої  продукції на законодавчому рівні регламентовано Законом 

України «Про видавничу справу» [484]. Зміни до зазначеного акту від 

08.12.2016 р. збільшили обсяг повноважень центрального органу виконавчої 

влади стосовно обігу поліграфічної продукції, виданої у «державі-агресорі», 

встановили критерії заборону обігу такої продукції.  

Водночас такі повноваження стосуються лише обігу продукції, що 

видана на фізичному (паперовому) носії. Ступінь правової регламентації 

(навіть надзвичайного характеру) в інформаційну епоху не дає змоги досягти 

задекларованих цілей регулювання у повному обсязі, оскільки 

розповсюдження електронних книг та електронних копій звичайних книг 

здійснюється в сучасному світі тими самими шляхами, що й кінофільмів. 

Отже, для конкретної діяльності із реалізації функцій держави досить 

часто характерна екстраординарність, тобто функціонування в умовах 

надзвичайності. Причому зазвичай екстраординарність обумовлюється 

потребами безпеки. Концепція К. Шмітта щодо розуміння випадків 

надзвичайності як відступу від звичайного характеру дій, є прийнятною,  

однак нині відбувається не дія в умовах необмеженості  нормою права, а 

розробка і прийняття норми права, що не вписується в традиційну систему, а 

саме законодавство є екстраординарним і має ознаки надзвичайності. 

Зазначена ситуація і справді може сприйматись як ситуація постійної 

надзвичайності за Дж. Агамбеном. У сучасному світі в інформаційну епоху 

завжди виникають, розвиваються та трансформуються ситуації, що 

зумовлюють існування цілей відступу від звичайного характеру дій. 

Враховуючи безпекову сутність функцій держави, можна 

стверджувати, що майже в усіх сферах людського життя застосовується 

екстраординарне законодавство. Але в умовах сучасного глобального світу 

правова регламентація, що здійснюється із виконання поставлених цілей, 

обмежується характером інформаційного суспільства та явищем 
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необмеженості в розповсюдженні інформації. Унаслідок цього, досить часто 

зазначене екстраординарне законодавство не досягає задекларованих і 

поставлених цілей. 

 

2.3 Інтереси національної безпеки як підстава для обмеження прав 

і свобод людини 

 
 

Чинні міжнародно-правові акти з питань захисту прав і свобод людини 

передбачають існування «інтересів національної безпеки», як підстави для їх 

обмеження у певних випадках.  

Зокрема, ст. ст. 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [263] передбачено, що право на повагу до свого 

приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції, право на 

свободу вираження поглядів і право на свободу зібрань та об’єднання може 

бути обмежене. Загальне формулювання підстав для такого обмеження 

передбачає випадки, коли обмеження (втручання) здійснюється згідно із 

законом, і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 

національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для 

запобігання заворушенням чи злочинам. Отже, наявність «інтересів 

національної безпеки» прямо у тексті конвенції не ототожнюється із 

політикою боротьби зі злочинністю, тобто розглядається як окреме поняття. 

Водночас важливо відзначити доволі широке трактування термінів 

«запобігання заворушенням» також і у контексті вчинення правомірних дій 

для «придушення заворушення» або «повстання» (ст. 2 Конвенції, 

виключення стосовно права на життя). 

Нині питання обмеження прав, передбачених відповідними статтями 

Конвенції, аналізується у наукових працях, що коментують положення акту, 

а також у численних публікаціях, присвячених дослідженню судової 

практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Наукові напрацювання 
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у цій сфері здебільшого зосереджені на розумінні загальних понять, підстав 

та принципів обмеження прав. Однак визначення та розуміння окремих 

інтересів (зокрема, і національної безпеки) є важливим для правової науки.  

Аналіз судової практики ЄСПЛ свідчить передусім про наявність 

певних усталених підходів щодо загального розуміння інтересу держави, як 

суб’єкта правовідносин. Такий інтерес є підставою для дій органів держави 

стосовно конкретної особи у певних обставинах. Найчастіше контекст 

інтересів національної безпеки згадується у випадках порушення прав 

людини, визначених ст. ст. 8, 10 та 11 Конвенції, хоча застосування 

зазначеного поняття є дещо ширше і може розглядатись у справах стосовно 

порушень інших визначених Конвенцією прав людини (зокрема, статтею 2).  

Насамперед обмеження прав допускається тільки згідно з вимогами 

закону – тобто законодавчого акту, якій повинен мати загальні ознаки 

детальності, передбачуваності та доступності. Зазначене положення 

кореспондується із вимогами вітчизняного законодавства, зокрема, 

приписами ст. 19 Конституції України 

Поняття «національної безпеки», що загалом відомо як законодавству 

України, так і юридичній науці і має відповідні дефініції, розглядається в 

практиці ЄСПЛ на рівні принципів. Зокрема, Комісія (ЄСПЛ) у рішенні у 

справі «Esbester v United Kingdom» від 02.04.1993 р. відзначила, що надання 

всебічної дефініції поняттю «національна безпека» для вирішення конкретної 

ситуації не є обов’язковим [826]. У такий спосіб держава позбавлена 

необхідності визначати дефініцію, зазначене питання віддається на розсуд 

тієї чи іншої правової системи. Водночас законодавство, яке регламентує 

забезпечення національної безпеки, повинно відповідати загальним ознакам 

детальності, передбачуваності та доступності, а також відповідати 

принципам та загальним підходам щодо захисту прав людини.  

В узагальненнях практики ЄСПЛ та судових практик із застосування 

вимог Конвенції умовно визначаються певні категорії справ, тобто 

обставини, за яких держави використовують поняття інтересів національної 
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безпеки для обмеження прав і свобод людини. Зазвичай йдеться про протидію 

тероризму, сепаратизму, політичному екстремізму, масовим заворушенням 

та масовим випадкам порушення військової дисципліни. Обмеження прав 

людини, що застосовувалося державними органами, у майбутньому були 

предметом розгляду. 

У вітчизняних наукових джерелах, що сформовані на пострадянській 

концепції розуміння «національної безпеки», існує стійка тенденція до 

обов’язковості надання законодавчої або ж наукової дефініції цьому 

поняттю. При цьому, зазначене стосується не тільки права, а й політології, 

державного управління, економіки та військової справи. 

В основу дефініцій покладено розуміння «безпеки» на рівні 

філософської категорії, хоча таке трактування і не є аксіоматичним.  

На рівні самих актів вітчизняного законодавства безпосередньо 

визначення поняття «національна безпека» наведене у Законі України «Про 

основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV. Однак за 

час дії цього законодавчого акту можливо стверджувати фактично про 

наявність двох дефініцій поняття. Зокрема, у першій редакції зазначене 

поняття розумілось як «захищеність життєво важливих інтересів людини   і   

громадянина,   суспільства   і   держави,   за   якої забезпечуються  сталий 

розвиток суспільства,  своєчасне виявлення, запобігання  і  нейтралізація  

реальних  та   потенційних   загроз національним інтересам». Зміни, внесені 

до зазначеного Закону Законом України «Про засади зовнішньої і 

внутрішньої політики» від 01.07.2010 р. № 2411-VI, витлумачили поняття 

надзвичайно широко – нині поняття «національна безпека» має фактично 

безліч складових. До того ж протягом 2017 року ще двічі уточнювалося 

поняття «національна безпека», зокрема, Законом України «Про внесення 

змін до деяких Законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей» від 

07.11.2017 р. № 2180-VIII та Законом України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. Зазначена 

політична позиція у нинішніх умовах дає змогу оголосити будь-яку проблему 
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в державі питанням забезпечення національної безпеки, що нівелює 

розуміння змісту самого поняття. Такий підхід цілком справедливо 

критикують як науковці, так і практичні працівники [774, c. 6–7]. Втім, 

загалом підхід, що є цілком прийнятним у політичному середовищі, не дає 

змоги сформулювати чітку правову позицію щодо визначення інтересів 

національної безпеки як підстави для обмеження прав людини.  

У науковій літературі чимало уваги приділено питанню визначення 

відповідного масиву законодавства щодо забезпечення національної безпеки 

і оборони. Так, на думку Ю. П. Битяка і Ю. В. Байдіна, доцільно виокремити 

елементи національної безпеки, визначені на рівні документів стратегічного 

планування (доктрин, стратегій, концепцій), до числа яких належать: 

усталені національні інтереси, місія країни на цьому історичному етапі, 

визначення потенційних загроз держави, перелік потенційних противників та 

конкретні цільові установки [63, c. 81–82]. 

За таких умов конкретні цільові установки мають реалізовуватися в 

актах спеціального законодавства, як завдання відповідного державного 

органу, що зумовлюють надання певного обсягу повноважень. Безумовно, 

ґрунтуючись на чинному законодавчому понятті «національна безпека», 

зазначене створює передумови до необмеженості підстав для застосування 

поняття «інтереси національної безпеки». Якщо аналізувати підходи 

юридичної науки інших правових систем, то можливо спостерігати 

тенденцію до виокремлення певного поля національної безпеки. При цьому 

«інтереси національної безпеки» трактують загалом тотожно розумінню 

оборони держави – щось на зразок оборони в умовах відсутності стану війни 

[883, p. 413]. Поняття національної безпеки у такому контексті обов’язково 

враховують існування та детермінацію загроз і ґрунтуються на національних 

інтересах (і відповідних їм національних цілях). Зазначені цілі мають 

становити основу для відповідного стратегічного планування у галузі 

національної безпеки і оборони держави [698, c. 5–6]. Однак, з юридичного 

погляду, зазначене трактування є широким, оскільки загрози національним 
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інтересам визначаються на рівні стратегічного планування. До того ж 

надавати законодавче визначення загрозам означає відмовляти у гнучкості 

реагування, що може лише ускладнити нейтралізацію. Донедавна в 

законодавстві України спостерігався дещо інший підхід – загрози 

національній безпеці визначалися безпосередньо у тексті Закону України 

«Про основи національної безпеки України». Але з ухваленням документів 

стратегічного планування останнього часу, відбувалося й уточнення поняття 

загроз.  

У такий спосіб нині виникла певна правова колізія, що може 

ускладнити сприйняття сутності відносин, які формуються у сфері 

забезпечення національної безпеки. 

У практиці Європейського суду з прав людини випадки обмеження 

прав людини інтересами національної безпеки знаходять своє відображення 

у вигляді дослідження підстав, які висловлюють держави для обґрунтування 

легітимної мети такого обмеження. Водночас визначення поняття не є метою 

діяльності суду, більш важливим є питання дослідження сутності конкретної 

справи та встановлення дійсності умов для обмеження справ. 

Аналіз найбільш згадуваних рішень суду дає змогу визначити низку 

тенденцій у цьому контексті. 

Зазвичай, коли йдеться про інтереси національної безпеки у зв’язку з 

обмеженням прав, то згадуються випадки «таємного спостереження», що 

розуміється як широкий термін, який охоплює випадки моніторингу 

телекомунікаційних повідомлень, перехоплення та ознайомлення зі змістом 

поштових відправлень, телефонних переговорів. Термінологічно суд не 

визначає дефініцій для найменувань конкретних заходів державних органів, 

зосереджуючи увагу на принципах правомірності обмеження прав. За таких 

умов у судових рішеннях йдеться також і про випадки візуального 

спостереження за особою, таємного проникнення до житла або іншого 

володіння, таємного збирання щодо неї інформації та її зберігання. Загальний 
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аналіз таких справ наводився у відповідних дослідженнях практики 

Європейського суду [381].  

Загалом у справах досить часто йдеться про діяльність правоохоронних 

органів, пов’язаних із розкриттям злочинів, що ймовірно стосується питань 

громадської безпеки, як підстави для обмеження справ. Водночас у деяких 

країнах у різний час ухвалювалося відповідне законодавство, що наділяло 

державні органи повноваженнями, реалізація яких спричиняє обмеження 

прав, у випадках, прямо не пов’язаних із кримінальними розслідуваннями. 

Хоча ці сфери і є досить пов’язаними між собою, оскільки вчинення 

терористичних актів, шпигунства, масових заворушень є кримінально 

караними, зазвичай, держави посилаються на інтереси національної безпеки 

саме у випадках можливої наявності політичної складової. Але 

обґрунтованість конкретних дій державного органу судом не 

досліджувалося. Наприклад, у справі «Amann v Switzerland» від 16.02.2000 р. 

Суд дійшов до висновку, що перехоплення (тобто фіксація і прослуховування 

змісту), а також накопичення інформації щодо особи органами контррозвідки 

у досьє є втручанням в її особисте життя [785].  Такий висновок не залежить 

від підстав та умов утручання. У випадку зі справою Аманна державні органи 

Швейцарії здійснювали повне прослуховування телефонних дзвінків, що 

виходили з посольства СРСР, хоча зазначений факт ніколи не 

підтверджувався державою. Факт наявності дзвінка з посольства на телефон 

заявника, що носив комерційний характер і стосувався продукції, якою 

торгував заявник, слугував підставою для подальших дій у вигляді збору та 

накопичення тривалий час інформації щодо нього органами контррозвідки.  

Позиція Європейського суду з прав людини насамперед стосується 

вимоги чіткості до законодавчого акту, що передбачає обмеження прав 

людини в інтересах національної безпеки. Зазначене стосується:  

– меж дискреційних повноважень державного органу;  

– обсягу та способів здійснення відповідних повноважень;  
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– адекватного наведення обставин та умов, за яких можливе обмеження 

прав.  

Позицію Суду з цього приводу було висловлено у рішеннях у справах 

«Malone v United Kingdom» від 02.08.1984 р., «Leander v Sweden» від 

26.03.1987 р. та ін. [381]. У першому випадку наявність самого права 

компетентної особи (Міністра) здійснювати заходи з прослуховування 

телефонних переговорів в інтересах, зокрема, національної безпеки (хоча 

справа заявника стосувалася кримінального переслідування за вчинення 

купівлі викрадених речей), але правові підстави для здійснення таких дій 

повинні бути визначені законодавчо відповідно до названих вище критеріїв 

[873]. У другому випадку йшлося про проведення таємних перевірок щодо 

працівників у секторах, які мають вплив на національну безпеку (хоча 

заявник поступав на роботу робітником у військово-морський музей, що був 

підпорядкований військовому командуванню). Не беручи до уваги право 

держави та її органів проводити перевірки працівників у певних сферах, суд 

сформулював вимоги до законодавства, що має відповідати вимогам чіткості, 

надавши громадянам адекватні вказівки щодо підстав та умов, за яких 

держава може здійснювати втручання [866]. 

Особливо важливим питанням є наявність відповідних гарантій щодо 

різноманітних зловживань у питанні обмеження прав людини при 

подальшому використанні інформації, отриманої під час прослуховування 

телефонних переговорів, перехоплення телекомунікаційних повідомлень, 

поштових відправлень тощо. Така позиція була висловлена у справах «Kruslin 

v France» від 24.04.1990 р. і вплинула на реформування кримінального 

процесуального законодавства у низці країн, зокрема, при прийнятті 

Кримінального процесуального кодексу України.  

Загалом розуміння поводження з інформацією, отриманою під час 

діяльності державних органів в інтересах національної безпеки, ґрунтувалося 

на положеннях міжнародно-правових актів з питань захисту прав людини та 

відповідній практиці Європейського суду з прав людини. Але універсалізація 
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категорії «інформація» в сучасному житті призводить до особливого 

зосередження уваги стосовно поводження з інформацією. Суттєвого 

значення ця проблема набуває у контексті реформування законодавства 

Європейського Союзу з питань захисту персональних даних.  

Іншими важливими питаннями, виникнення яких зумовлено 

факторами впливу інформаційної епохи, є, наприклад, контроль за 

переміщеннями із використанням сучасних методів геолокації (глобального 

позиціонування). Європейський суд з прав людини у справі «Uzun v 

Germany» визначив, що у цій ситуації необхідним є застосування тих самих 

гарантій, що і у питанні спостереження та телекомунікацій, особливо у 

заходах обмеження діяльності та зберігання персональної інформації [381]. 

Але поки що ще не сформована чітка позиція стосовно суб’єкту збирання та 

зберігання такої інформації, оскільки юрисдикція Європейського суду з прав 

людини діє тільки щодо відносин між державою та особою. Водночас, 

суб’єктами отримання, збирання, зберігання та розповсюдження подібної 

(насамперед допоміжної, вторинної та супутньої) інформації є досить велика 

кількість інших осіб, а також міждержавних утворень [937]. 

Іншими важливими факторами, що потребують уваги у нинішніх 

умовах, є  особливості вираження поглядів в інформаційну епоху. Стаття 10 

Європейської конвенції з прав людини визначає, що свобода вираження 

поглядів включає «свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 

передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 

незалежно від кордонів». Умовами для обмеження права в інтересах 

національної безпеки є:  

– запобігання заворушенням чи злочинам;  

–  охорона здоров’я чи моралі;  

–  захист репутації чи прав інших осіб; 

– запобігання розголошенню конфіденційної інформації;  

– підтримання авторитету і безсторонності суду. 
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Якщо аналізувати практику Європейського суду з прав людини у 

справах, пов’язаних із порушенням статті 8 Конвенції у випадках 

використання повноважень в інтересах національної безпеки, то є змога 

визначити певні ключові моменти. 

Зокрема, наприклад, належність особи до забороненої в країні 

організації не може вважатися підставою для заборони публікації її висловів, 

якщо вони не містять у собі закликів до насильства, заворушень або вчинення 

злочинів (справа «Sürek&Özdemir v Turkey») [921]. У цьому випадку важливо 

відмітити, що законодавство надзвичайного характеру, що ухвалено в 

Україні останнім часом (Закон України «Про санкції» та низка рішень Ради 

національної безпеки і оборони, введених в дію Указами Президента 

України), ще не було предметом розгляду у Європейському суді з прав 

людини. Проте висновки юристів з цього приводу дають підстави 

констатувати існування відповідної проблеми щодо можливого порушення 

прав людини. І основним проблемним питанням у цьому разі є фактична 

необмеженість сфери застосування позасудових санкцій, оскільки Указом 

Президента України фактично обмежено розповсюдження інформації та її 

отримання з мотивів національної безпеки, а правовою підставою є 

можливість застосування «інших» санкцій, що відповідають «принципам їх 

застосування» (п. 25 ст. 4 Закону України «Про санкції») [410]. 

Важливим питанням є й баланс між встановленням обмеження доступу 

до інформації в інтересах національної безпеки та суспільними потребами. 

Європейський суд з прав людини у низці рішень («Observer&Guardian v 

United Kingdom», «Rotaru v Romania») підкреслив, що суспільство має право 

на отримання інформації стосовно зловживань державних органів і така 

інформація не може бути обмежена державою [381]. Водночас пошук 

балансу між правами людини щодо збирання і використання інформації та 

суспільними потребами в обмеженні доступу до неї вирішується окремо у 

кожному випадку. 
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Стосовно обмежень, пов’язаних із реалізацією вимог ст. 10 Конвенції 

щодо права на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими 

особами, інтересами національної безпеки, зазвичай, обґрунтовуються 

відповідні обмеження щодо діяльності професійних спілок у певних 

організаціях.  

Складним є питання заборон діяльності політичних об’єднань (партій). 

З огляду на їхню мету, сама собою ідеологія може бути достатньою 

підставою для прийняття рішень щодо заборони лише в окремих випадках. 

Практика Європейського суду з прав людини підтверджує це. Здебільшого 

йшлося про діяльність політичних партій крайніх поглядів, релігійно-

політичних утворень, а також політичних організацій націоналістичного і 

сепаратистського спрямувань.  

Водночас позиція Суду висловлена чітко у питанні наявності 

конкретних доводів для заборони політичної організації (наприклад, справи 

«Sidiropoulos and others  v Greece», «United Communist Party v Turkey» та 

інші). Натомість мають місце рішення, коли задекларована мета політичної 

партії сама собою вважалася достатньою підставою для заборони її 

діяльності, оскільки йшлося про прихильність ідеології «шаріату», або 

схвалення терористичної діяльності («Refah Partisі v Turkey», «Herri Batasuna 

et Batasuna v Spain»).  

Український контекст у цьому аспекті зумовлений правовою ситуацією 

із забороною Комуністичної партії України та низкою пов’язаних проблем. 

Ймовірно правова оцінка зазначеного знайде своє втілення у майбутніх 

рішеннях Європейського суду з прав людини.  

Інтереси національної безпеки, як підстава для обмеження прав і 

свобод людини, визначається державами і в інших випадках, коли текст 

Конвенції прямо не згадує її. З цього приводу напрацьована певна судова 

практика і позиція Європейського суду з прав людини полягає у необхідності 

встановлення підстав та характеру обмежень та їх співвідношення з 

задекларованими суспільними (національними) інтересами. Зазначена 
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позиція стосувалася низки справ, пов’язаних зі спричиненням смерті особам 

правоохоронними органами або спецслужбами, внаслідок проведення 

антитерористичних операцій (справи «McCann&others v United Kingdom», 

«Ergi v Turkey»). Тобто виникнення підстав для застосування положень про 

інтереси національної безпеки може мати місце і у випадках, що прямо не 

визначені у тексті ст. ст. 8, 10, 11 Конвенції. 

Якщо аналізувати конкретні випадки, що були предметом розгляду 

ЄСПЛ, то можливо визначити такі основні напрями діяльності державних 

органів в інтересах національної безпеки, де створюються передумови до 

порушення прав. Зокрема, це протидія розвідувальній діяльності іноземних 

спеціальних служб, що зумовило обмеження прав у справі «Amann v 

Switzerland». В інших випадках йшлося про протидію політичним 

угрупуванням сепаратистської, екстремістської та радикальної 

спрямованості («Refah Partisi v Turkey», «Herri Batasuna et Batasuna v Spain», 

«United Communist Party of Turkey and Others v Turkey»). У справах, що 

стосувалися обмеження діяльності політичних партій в інтересах 

національної безпеки доволі складно визначити правомірність обмеження 

прав. Але більшість випадків, де підставою обмеження прав і свобод були 

інтереси національної безпеки, стосувалися тероризму. Діяльність державних 

органів із протидії тероризму критично важлива для інтересів суспільства, 

враховуючи підвищену небезпеку цього явища.  

Водночас законодавство, яке ухвалюється з цією метою, здебільшого є 

надзвичайним законодавством, що яскраво ілюструє наведені Дж. 

Агамбеном приклади. Пошуки балансу між суспільною необхідністю у 

досягненні спільної мети – протидії тероризму та дотриманням прав і свобод 

людини і громадянина, є складними. 

Отже, практика Європейського суду з прав людини у питанні 

визначення інтересів національної безпеки, як підстави для обмеження прав 

людини, що вважається легітимною підставою у міжнародно-правових актах, 

уникає чіткого визначення поняття «національна безпека» і зосереджує увагу 
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на побудові системи відповідних гарантій дотримання прав. Безумовно, 

бурхливий розвиток інформаційних технологій та інші фактори сучасного 

інформаційного суспільства мають значний вплив на правове регулювання у 

сфері забезпечення національної безпеки. Водночас загальні правові підходи 

щодо чіткості законодавчого визначення підстав для обмеження прав і 

свобод, гарантій від можливих зловживань у цій сфері та ретельного 

визначення важливості суспільної мети залишаються незмінними. 

Перспективним у цьому контексті будуть подальші дослідження 

особливостей впливу факторів інформаційної епохи, передусім прямо 

зумовлених розвитком технологій, на стан дотримання прав і свобод людини 

у сучасному світі.  

 

2.4 Становлення та розвиток правових інститутів у сфері 

національної безпеки 

 

Законодавство у сфері національної безпеки і оборони України, яке 

ухвалювалося останнім часом, характеризується надзвичайними 

особливостями за своєю сутністю, що зумовило певну специфіку і у 

встановленні особливих правових статусів для окремих категорій осіб. 

Однією із таких категорій є розгляд осіб, «які створюють загрозу 

національній безпеці України», оскільки динаміка законодавчого 

врегулювання означеного питання свідчить про усталеність відповідної 

категорії осіб у вітчизняній правовій реальності. Загалом правове розуміння 

про такий статус конкретної особи неможливо застосувати в повному обсязі, 

оскільки чинне законодавство, особливо прийняте протягом 2015–2017 років, 

містить значні неузгодженості та суперечності.  

Правовим статусом особи вважається сукупність прав, інтересів та 

обов’язків, котрі визначені законом (ґрунтуються на нормах права), і у 

найбільш загальному вигляді виражають його стосунки з державою, яка 

встановлює гарантії для правового статусу. Таке узагальнене розуміння 
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правового статусу, що дає змогу не ототожнювати його із правосуб’єктністю, 

висловлено низкою теоретиків права радянського періоду [100]. Таке 

трактування цілком достатнє для з’ясування сутності правового статусу 

відповідної категорії осіб, а відповідні поняття «положення» та «становище» 

потрібно розглядати як синоніми для правового статусу. 

Загалом у сучасній правовій реальності виникла відповідна категорія 

осіб, а саме «особа, яка створює загрозу національній безпеці України», що 

потребує відповідного дослідження. Виникнення такої категорії відбувалося 

в умовах надзвичайності законодавства у сфері національної безпеки. 

Оскільки для ситуації постійної надзвичайності характерними є певна 

безсистемність, складність та багатоваріантність, такі явища не могли не 

вплинути на відповідні правові конструкції.  

Для правового статусу властива і певна стабільність правового 

становища [415, c. 97]. В основі розуміння статусу лежить поняття належних 

прав і свобод, що можуть розглядатись як загальні та спеціальні [76]. У будь-

якому разі елементами статусу особи є обсяг її прав, обов’язків та відповідні 

юридичні гарантії, що забезпечуються державою [113, c. 16; 241, c. 9–10].  

Поняття «особа, яка створює загрозу національній безпеці України» 

юридично виокремлено і трактується як певне правове явище. Але це явище, 

будучи визначеним, дає підстави стверджувати про правовий статус 

зазначеної категорії осіб лише на перспективу внаслідок того, що 

законодавство, яке регламентує відповідне коло суспільних відносин, робить 

це доволі фрагментарно. Зазначене може бути підтверджено, якщо 

розглядати елементи правового статусу в їхній сукупності. 

Найбільш законодавчо деталізованим елементом є певні обов’язки, що 

визначені для такої особи. Причому обов’язки визначені стосовно неї 

негативно та опосередковано негативно. Наприклад, стосовно такої особи 

накладено заборону на участь у гастрольних заходах, та опосередковано 

заборонено для трансляції творів за участі цієї особи.  
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Але зовсім не йдеться про наділення відповідної категорії осіб певними 

правами. Якщо проаналізувати приписи законодавчих актів, то можливо 

зазначити, що встановлення для особи можливості становити загрозу 

національній безпеці загалом передбачалось у вітчизняному законодавстві. 

Зокрема, згідно з ч. 5 ст. 11 Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.  № 3671-

VI, «особа позбавляється статусу біженця або додаткового захисту, якщо 

вона займається діяльністю, що становить загрозу національній безпеці» 

[480]. На можливості для неправомірного обмеження прав людини та 

створення передумов для зловживань внаслідок довільних формулювань та 

неможливості аргументованого оскарження адміністративного рішення, 

акцентували увагу й науковці [237, c. 143]. 

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про імміграцію» 

від 07.06.2001 р. № 2491-ІІІ дозвіл на імміграцію особи може бути скасовано, 

якщо «дії  іммігранта  становлять  загрозу  національній безпеці» [520]. Окрім 

цього, відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773-VI іноземцю або 

особі без громадянства може бути відмовлено в наданні візи у разі «загрози 

національній безпеці державі», згідно з ч. 1 ст. 13 – не дозволяється в’їзд в 

Україну іноземцю або особі без громадянства «в інтересах забезпечення 

національної безпеки України», а ст. ст. 22, 25 передбачено також можливість 

заборони виїзду та примусового повернення з цих мотивів [558]. 

У всіх зазначених вище випадках йдеться про осіб, що не є 

громадянами України. Основою для визначення особою, що становить 

(створює) загрозу національній безпеки, є факт її внесення до відповідного 

Переліку.  

«Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», 

введено у вітчизняне законодавче поле шляхом прийняття змін та доповнень 

до Закону України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР, 

хоча цей Закон, згідно з його преамбулою, визначає «правові  основи  
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діяльності у галузі кінематографії  та  регулює  суспільні  відносини,   

пов’язані з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і 

демонструванням фільмів» [521].  

Отже, сфера застосування його приписів досить чітко визначена і 

прямо не охоплює суспільні відносини, пов’язані із забезпеченням 

національної безпеки України. Тому доповнення до законодавчого акту 

виглядали б логічними у випадку, якби вони зумовлювалися регламентацією 

цього питання у спеціальному законодавчому акті. 

Законом України від 05.02.2015 р. № 159-VIII «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору 

України» внесено зміни до статті 15 Закону України «Про кінематографію». 

Зазначеними змінами статтю було доповнено частиною шостою, згідно з 

якою «Перелік  осіб,  які  створюють  загрозу національній безпеці», складає 

центральний орган  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв, на підставі звернень Ради 

національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» [490]. У 

такий спосіб ведення Переліку покладено на центральний орган виконавчої 

влади, що не має компетенції у сфері національної безпеки і оборони. 

Аналіз чинного законодавства, що регламентує відносини у сфері 

кінематографії, показує, що у розповсюдженні аудіовізуальних творів та 

гастрольної діяльності можливо визначити такі основні правові наслідки 

включення і перебування особи у Переліку: 

1. У випадку, якщо особа, внесена до такого Переліку, є «учасником 

фільму», Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну 

політику  у  сфері  кінематографії,  відмовляє у видачі державного 

посвідчення  на  право  розповсюдження і демонстрування фільмів, а також 

анулює та скасовує його, у випадку, якщо таку особу внесено до Переліку 

(ст. 15 Закону України «Про кінематографію»). 



213 

 

2. У випадку, якщо особа, внесена до Переліку, є учасником 

«аудіовізуального твору», його трансляція телерадіорганізаціями не 

допускається (ст. 6 Закону України «Про телебачення та радіомовлення») 

[578].  

3.  Якщо особа, внесена до Переліку, є учасником гастрольного заходу, 

його проведення забороняється (ст. 3 Закону України «Про гастрольні заходи 

в Україні» в редакції Закону України від 05.10.2017 р. № 2165-VIII) [494]. 

Тобто у такому разі права саме конкретної особи, внесеної до Переліку, 

прямо не обмежуються, окрім неможливості для неї взяти участь у 

гастрольному заході.  

Що стосується додаткового роз’яснення стосовно трактування терміну 

«учасник», то законодавчі акти визначають його у такий спосіб: учасником 

аудіовізуального твору відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» вважається «фізична особа, яка брала участь у 

його створенні під власним ім’ям (псевдонімом), або як виконавець будь-якої 

ролі, виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному 

творі, автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, 

продюсер» [578]. Тобто законодавча дефініція дає фактично необмежене 

тлумачення сутності участі в «аудіовізуальному творі», не уточнюючи форму 

та ступінь, окрім факту самої участі.  

Відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про гастрольні заходи в 

Україні» в редакції Закону України від 05.10.2017 р. № 2165-VIII» учасником 

гастрольного заходу є «фізична особа, яка бере участь у публічному виступі 

перед глядачами під час гастрольного заходу, або бере чи брала участь у його 

створенні, як автор аудіовізуальних творів, сценарію та/або текстів чи 

діалогів, режисер-постановник, продюсер тощо» [494]. І у цьому разі ступінь 

участі в заході Законом за ступенем участі фактично не обмежено. 

Стосовно ведення Переліку, ч. 7 ст. 15 Закону України «Про 

кінематографію» (в редакції Закону України від 05.02.2015 р. № 159-VIII) 

встановлює, що його ведення покладається на центральний орган виконавчої 
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влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, шляхом 

оприлюднення його на своєму офіційному веб-сайті та забезпечення 

своєчасного його оновлення. Зазначене положення містить прямий припис 

для конкретного державного органу. До жовтня 2019 року таким органом 

було Міністерство культури України. Відповідно до п. 1 Положення про 

Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.09.2014 р. № 495, Міністерство забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії, хоча 

ведення «Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», серед 

завдань Міністерства вказано не було [456]. 16 жовтня 2019 року було 

утворено Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС), що діє 

на підставі Положення про нього, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.10.2019 р. № 885.  Відповідно до пп. 17 п. 4 

Положення зазначене Міністерство «складає на підставі звернень Ради 

національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення перелік осіб, що створюють загрозу 

національній безпеці, який оприлюднює на власному офіційному веб-сайті, 

та забезпечує його своєчасне оновлення» [457]. 

«Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», 

публікується на офіційному сайті МКМС (Мінкульту), шляхом періодичного 

оновлення. Станом на кінець листопада 2019 року до нього внесено 150 осіб. 

З них лише щодо 57 вказано дату внесення.  

У тексті, що передує наведенню прізвищ, зазначено, що його 

сформовано на підставі «списку діячів культури, дії яких створюють загрозу 

національній безпеці України», що надано Службою безпеки України [419]. 

Натомість інші можливі суб’єкти звернень – РНБО та Національна рада з 

питань телебачення і радіомовлення, звернень на направляли. Оскільки 

відсутнє положення про ведення такого переліку, а первинні матеріали, які 

надаються СБУ, не оприлюднено, неможливо визначити у який саме спосіб 

ідентифікуються особи, що внесені до Переліку. 
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 Аналіз Переліку показує, що до нього нині включено 150 фізичних осіб 

із зазначенням неповних персональних даних – лише прізвище, ім’я та по-

батькові (в окремих випадках). При цьому громадянство, дата народження, 

інші можливі ідентифікатори та персональна інформація щодо таких осіб не 

наведена.  Поки що незрозуміло, і у який спосіб взагалі юридично 

здійснюється ідентифікація конкретної особи, дані про яку внесено до 

Переліку. Можливо, що з огляду на вимоги законодавства про персональні 

дані, на веб-сайті МКМС надано неповну інформацію, але у такому разі 

повинно бути уповноваження на здійснення ототожнення конкретної особи. 

У будь-якому разі процедуру ведення Переліку та внесення до нього навряд 

чи можливо вважати такою, що є належно регламентованою. 

Окрім цього, не визначається й період, на який особа вноситься до 

Переліку, а також наявність повноважень і процедури виключення особи із 

Переліку, внаслідок зміни характеру суспільних відносин (зокрема, зміна 

поведінки). Також нерегламентованим є питання виключення осіб, які є 

померлими, оскільки нині вважається, що вони створюють загрозу 

національній безпеці України навіть після власної смерті.  

Однак найбільш складним питанням є визначення підстав віднесення 

особи до такої категорії. Повноваження МКМС є фактично 

засвідчувальними, оскільки воно вносить особу за рішенням іншого 

державного органу – СБУ, хоча таке рішення і має форму «звернення», 

оскільки не існує процедури відмови з боку МКМС щодо такого звернення. 

Поняття загрози національній безпеці визначалось у ст. 1 Закону 

України «Про основи національної безпеки України», як  «наявні та 

потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво 

важливим національним інтересам України».  

Чинний Закон України «Про національну безпеку України» у ст. 1 

визначає загрози як «явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи 

ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію 

національних інтересів та збереження національних цінностей України» 
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[535]. Загрози національній безпеці конкретизуються у Стратегії 

національної безпеки України, яка затверджується Указом Президента 

України.  

Тобто, за змістом спеціальних законодавчих актів фізична особа не 

може бути загрозою національній безпеці України. Доволі складним є 

питання, чи може особа створювати загрозу, якщо визначати саму загрозу як 

явище або чинник? Принаймні спрямованість законодавчого припису та 

аналіз тих загроз, що визначені у документах стратегічного планування, дає 

підстави зробити висновок про більш складний характер загрози, аніж дії 

однієї особи. Окрім цього, офіційне оприлюднення Переліку не дає змоги 

взагалі оцінити, які саме дії могли створити зазначені загрози.  

З приводу повноважень державних органів щодо ведення вказаних 

Переліків, то необхідно акцентувати увагу на певних особливостях. 

Повноваження  МКМС, як центрального органу виконавчої влади, стосовно 

такого Переліку полягають лише у забезпеченні його ведення та публікації. 

Що нині зазначене Міністерство і виконує. Повноваження щодо внесення 

конкретної фізичної особи є опосередкованими.  

Ведення списків осіб, дії яких (або вони самі) створюють загрозу 

національній безпеці України, поки що прямо не визначено серед 

повноважень Служби безпеки України. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 

Службу безпеки України», Служба є державним правоохоронним органом 

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» 

вона має право «подавати  органам  державної  влади,  органам  місцевого 

самоврядування,  підприємствам,  установам, організаціям усіх форм 

власності обов’язкові для розгляду пропозиції з питань національної   

безпеки», що загалом кореспондує з приписами ст. 15 Закону України «Про 

кінематографію» стосовно направлення «звернень». Але оскільки МКМС 

формує список автоматично, не приймаючи рішень стосовно кожної особи, 
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можливо стверджувати, що листи СБУ до Міністерства юридично є не просто 

«зверненнями».  

Крім того, незрозумілим є вирішення питання щодо вилучення осіб зі 

списків, тим паче, що існує практика таких фактів. Зокрема, у 2019 році 

принаймні 1 особу виключили із Переліку на виконання рішення суду, а 1 

особу – на підставі нового рішення МКМС. При цьому останній факт було 

помічено журналістами лише шляхом періодичного аналізу Переліку, 

оскільки ніякі рішення державних органів з цього приводу МКМС не 

публікувало.  

Щодо реального та можливого порушення прав конкретної особи, 

потрібно визнати наявність певних передумов для цього. Правова реальність 

свідчить про необхідність системного розгляду питання про належність 

особи до категорії тих, що «створює загрозу національній безпеці України».  

Зокрема, в Україні «загроза національній безпеці» може розглядатись 

як підстава для обмеження перебування у нашій державі іноземців та осіб без 

громадянства. Повноваження державних органів у цій сфері регламентовано 

зазначеними вище законодавчими актами, які встановлюють особливості 

правового статусу відповідних категорій іноземців та осіб без громадянства.  

Судова практика, що складається, свідчить, що поки що не вдалося 

довести наявність порушення прав людини і громадянина діями органів 

виконавчої влади стосовно ведення «Переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці України». Зокрема, в адміністративній 

справі  № 826/28278/15 за позовом політичної партії «Опозиційний блок» до 

Міністерства культури України про визнання дій протиправними та 

зобов’язання вчинити дії позиція судів (зокрема, Верховного Суду) полягає в 

тому, що дії державних органів здійснювалися на виконання прямих приписів 

Законів України, а питання щодо конституційності положень Законів 

України повинен розглядати Конституційний Суд України, окрім цього, 

позов було заявлено до неналежного відповідача, оскільки, на думку суддів, 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72605151
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включення особи до Переліку не породжує автоматично правових наслідків 

у вигляді заборони демонстрації кінофільмів [471].  

На розгляді в судах перебувають інші справи щодо правомірності 

внесення  осіб до Переліку. Водночас існує практика винесення рішення за 

сутністю та виконання його МКМС. 

Йдеться про рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 

26.03.2019 р. у справі № 826/134/18 за позовом ТОВ «Телерадіокомпанія 

студія 1+1», ТОВ «Кіноквартал» до Міністерства культури України, 

Державного агентства України з питань кіно, Служби безпеки України про 

визнання протиправними дій, скасування постанови та наказів. Предметом 

справи було скасування низки наказів про анулювання посвідчень на право 

розповсюдження та демонстрування фільмів на підставі участі у них особи, 

внесеної до Переліку (громадянина Росії Добронравова Ф. В.). У ході 

судового розгляду СБУ повідомило про винесення постанови від 21 

листопада 2017 року про заборону Добронравову Ф. В. в’їзду на територію 

України терміном на три роки, та повідомлення про це Міністерства 

культури. Тобто факт заборони в’їзду ототожнювався із фактом створення 

особою загрози національній безпеці. Підставами для заборони  були факти 

поїздок Добронравовим Ф. В. на територію окупованого Криму, надання ним 

інтерв’ю засобам масової інформації із власними оцінками політичних подій, 

здійснення нападу на громадян України на території Естонії, що 

супроводжувалося погрозами на їхню адресу. Порядок прийняття СБУ 

рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, 

про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без 

громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або 

особи без громадянства в країну походження або третю країну, детально 

регламентовано законодавчими та підзаконними нормативно-правовими 

актами. Суд у судовому засіданні встановив невідповідність складання 

документів про заборону в’їзду вимогам Інструкції про порядок прийняття 

СБУ рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без 
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громадянства, затвердженої наказом СБУ від 1 червня 2009 року № 344. 

Окрім цього, суд у своєму рішенні спеціально зазначив, що «… не кожна 

особа, якій заборонено в’їзд в Україну, автоматично вважається такою, що 

становить загрозу національній безпеці держави». За таких умов, 

враховуючи, що СБУ фактично не проводила перевірку відомостей та не 

надала доказів, що Добронравов Ф. В. своїми діями створював загрозу 

національній безпеці, суд скасував і постанову СБУ про заборону 

Добронравову Ф. В. в’їзду на територію України, і наказ про внесення його 

до Переліку, а також визнав неправомірними низку дій та рішень державних 

органів щодо надання посвідчень на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів [615]. 

Отже, наявність судової практики та аналіз чинних норм дають 

підстави зробити висновок про доволі неповну регламентацію правового 

статусу особи, яка створює загрозу національній безпеці України, внаслідок 

чого існує стійка тенденція до порушення прав цієї особи та інших осіб. 

Зокрема, існує доволі складний механізм як ведення такого Переліку з огляду 

на компетенцію державних органів, так і порядку включення до нього особи. 

Майже відсутні будь-які гарантії дотримання прав особи. Повністю відсутні 

важливі складові – терміни знаходження особи у Переліку, оскарження дій, 

виключення особи з Переліку та відповідні правові наслідки.  

Окрім цього,  чинне нині законодавство передбачає можливість інших 

видів заходів обмеження прав, зокрема, з мотивів, дотичних наведеним. 

Згідно з ухваленим у 2014 році Законом України «Про санкції», його 

прийняття зумовлено реалізацією суверенного права України на захист. 

Відповідно до ст. 1 Закону застосування спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (що трактують під загальним терміном «санкції»)  

здійснюється «з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, 

суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній 

діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, 
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свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та 

держави» [571]. 

У нормативно-правових актах різних держав зазначені заходи загалом 

трактують під терміном «санкції». У сучасних умовах глобалізованого світу 

та інформаційного суспільства зазначені дії держав можуть зумовлювати 

різні ефекти, використовуватись у цілях, далеких від завдань забезпечення 

національної безпеки, та призводити до створення передумов до значного 

порушення прав і свобод людини і громадянина.  

Сам собою термін «санкції» має досить неоднозначне правове 

значення. Зокрема, на етапі розгляду законопроекту, що у майбутньому був 

прийнятий Верховною Радою України як Закон України «Про санкції» (від 

08.08.2014 р. № 4453а, внесений Кабінетом Міністрів України), фахівцями 

Головного юридичного та Головного науково-експертних управлінь Апарату 

Верховної Ради України було зазначено, що термін «санкції» є надто 

широким, загальним правовим терміном, використання якого не дає змоги 

точно визначити зміст законодавчого акту [97]. Зауваження фахівців при 

прийнятті закону враховані не були, тому можна стверджувати про 

становлення нового юридичного терміну «санкції», як спеціального 

обмежувального заходу у сфері національної безпеки. Стосовно осіб, щодо 

яких вони встановлені, може йтися про спеціальний правовий статус – особи, 

що знаходиться під дією спеціальних обмежувальних заходів у сфері 

національної безпеки.  

У науковій літературі з міжнародного права запропоновано трактувати 

термін «санкції» як заходи, перелічені у ст. 41 Статуту ООН [795]. У 

зазначеній нормі йдеться про заходи, не пов’язані із застосуванням збройних 

сил, що залучаються для виконання рішень Ради безпеки ООН.  

Перелік заходів може містити в собі: повне або часткове переривання 

економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, 
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телеграфних, радіо та інших засобів комунікації, а також розрив 

дипломатичних відносин [805]. 

Тобто зазначені у Законі України «Про санкції» заходи розуміються у 

контексті сучасного міжнародного права. У науковій літературі з 

міжнародного права такі заходи розглядаються як наслідки дій суб’єктів 

міжнародного права. Але вони не є формою чи видом юридичної 

відповідальності держави за вчинення міжнародного правопорушення [87, 

c. 53].  

У зовнішній політиці різних держав та міждержавних об’єднань існує 

практика введення обмежувальних заходів, що можуть загалом трактуватися 

як «санкції», мета яких полягала у здійсненні тиску на іншу державу для 

досягнення певних цілей. Дослідники зосередили увагу на наявність 

подібних дій у світовій історії, починаючи з IV ст. до н. е. [632, c. 11]. Загалом 

вони розуміються як «односторонні або колективні примусові дії невоєнного 

характеру (дипломатичні, торговельно-економічні,  фінансові,  культурні),  

ініційовані  й  застосовані  проти однієї  або  більше  держав, з  метою  змусити  

їх  змінити  зовнішньополітичну поведінку, дотримуватися взятих на себе 

зобов’язань із підтримки міжнародного миру та безпеки» [632, c. 15].  

Види таких санкцій суттєво не змінилися за останнє століття. 

Найпоширенішими є економічні санкції (ембарго), поняття про які досить 

усталене у практиці міжнародного права і до яких зазвичай включають 

обмеження щодо певної держави (зокрема, її фізичних та юридичних осіб) у 

сфері торгівлі (бойкот), тобто заходи обмеження експорту та імпорту, 

шляхом повної заборони або значного підвищення митних платежів, 

заборони зовнішніх позик та інші обмеження фінансового характеру, 

обмеження або заборона транспортного сполучення [817]. Крім того, у 

вітчизняному законодавстві з обмежувальних заходів у сфері національної 

безпеки не йдеться і про санкцію, як частину правової норми у розумінні 

теорії права щодо можливості примусу стосовно невиконання обов’язку 

[325]. Саме тому на етапі розгляду законопроекту фахівці й зосередили увагу 



222 

 

на необхідності більш вдалого обрання термінології для назви законодавчого 

акту, оскільки фактично йдеться саме про «обмежувальні заходи» (зокрема, 

економічні). На науковому рівні було запропоновано іншу термінологію 

стосовно таких обмежувальних заходів. Зокрема, «рестріктивні» заходи або 

«репресалії». «Рестріктивними» (від англійського – to restrict) запропоновано 

вважати обмеження, що накладаються міжнародною організацією або 

державним суб’єктом на інші суб’єкти міжнародного права, з метою зміни їх 

поведінки, що сприймається стороною-ініціатором як така, що порушує 

міжнародне право [630, c. 90]. При цьому термінологічно рестріктивні заходи 

можуть доволі широко сприйматись, охоплюючи різноманітну 

обмежувальну діяльність держав у зовнішньоекономічній сфері, що не 

завжди пов’язана із загальнополітичними факторами [354, c. 39–40], а також 

адміністративні заходи у внутрішній політиці (імміграція, кримінальна 

превенція тощо) [163, c. 175; 261, c. 112–115]. 

Однак таке розуміння робить заздалегідь суб’єктивним процес 

прийняття рішення про обмежувальні заходи та не враховує як можливу 

мету, їх застосування не тільки порушення норм міжнародного права (що 

може сприйматися суб’єктивно), але й «інтереси національної безпеки» та 

безпеки міждержавних утворень. Окрім цього, термін «рестріктивні заходи» 

є майже ідентичним терміну «санкції», не кажучи вже про штучне 

конструювання, порівняно зі звичайним терміном «обмежувальні», і тому 

саме він має сприйматись як більш усталений у практиці.  

Іншим запропонованим терміном є «репресалії», що трактується як дії, 

«неправомірні за своєю природою», але які «у виняткових випадках можуть 

бути виправдані у світлі неправомірних дій, раніше зроблених державою, 

проти якої вони спрямовані» [672, c. 63]. Однак така позиція не є прийнятною, 

оскільки застосування будь-яких дій щодо осіб поза межами права з боку 

держави неможливо в принципі, тому обмежувальні заходи, які вживаються 

на виконання положень Закону України «Про санкції», репресаліями 

вважатися не можуть.    
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Термінологічно «репресалії» належать до класичного періоду 

міжнародного права і уже з 70-х рр. минулого століття спостерігається 

відмова від репресалій, як засобу вирішення міжнародних спорів, а 

можливість застосування «збройних репресалій» прямо виключена [679, c. 

11–13].  

До того ж введення обмежувальних заходів щодо конкретних осіб, як 

захід відповіді у зовнішній політиці, має враховувати і можливе порушення 

прав такої особи, що визначені відповідними міжнародно-правовими актами.  

У правових актах Європейського Співтовариства вживається термін 

«обмежувальні заходи», а поняття «санкції» розглядається як його синонім. 

У «Базових принципах застосування обмежувальних заходів (санкцій)», 

затверджених рішенням Ради Європи від 07.06.2004 р. прямо зазначено, що 

термін «санкції» є ідентичним «обмежувальним заходам» [828]. Принципова 

можливість застосування обмежувальних заходів визначена у ст. 215 Розділу 

IV (Обмежувальні заходи) Угоди про функціонування ЄС (консолідована 

версія) [809].  

Практично йдеться про адміністративні заходи, що застосовуються 

державними органами за певною юридично визначеною процедурою. 

Відповідно до вимог Закону України «Про санкції» об’єктами для 

застосування таких обмежувальних заходів можуть бути:  

– іноземні держави; 

– іноземні юридичні особи; 

– юридичні особи, створені за вітчизняним законодавством, які 

знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-

нерезидента;  

– іноземці, особи без громадянства, а також суб’єкти, що здійснюють 

терористичну діяльність. У такий спосіб щодо юридичних осіб 

передбачається їхня пряма чи опосередкована належність до іноземної 

держави.  
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 Чинне законодавство України трактує іноземців як осіб, що не 

перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої 

держави або держав [558]. На перший погляд, законодавчі обмеження не 

застосовуються стосовно громадян України, оскільки встановлюють 

особливий вид відповідальності поза межами цивільного, адміністративного 

чи кримінального права та у спеціальному порядку. Але ситуація не така 

однозначна.   

Враховуючи, що законодавство України не визнає в Україні 

«подвійного громадянства» – одночасного перебування особи в громадянстві 

України та іншої держави, виникає питання щодо можливого застосування 

обмежувальних заходів стосовно осіб, які мають громадянство України та 

іншої держави де-факто. Як показує практика обмежувальних заходів, серед 

осіб, до яких вони застосовуються, є громадяни України, що прийняли 

громадянство РФ після анексії Криму, але не втратили українське 

громадянство, а також ті, що є громадянами України і не приймали 

громадянство іншої держави (належать до організацій «ДНР» та «ЛНР») 

[720]. Автоматична втрата громадянства України у випадку прийняття 

іншого громадянства, знаходження на окупованих територіях тощо, чинним 

законодавством не передбачена. Крім того, неможливо стверджувати, що 

застосовані Росією в Криму заходи з «відмови» від українського 

громадянства відповідають вимогам законодавства України.  

Правовою підставою для таких заходів стосовно громадян України є їх 

належність до «суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність» у 

розумінні приписів ч. 2 ст. 1 Закону України «Про санкції». Але загалом 

позиція щодо розширення кола суб’єктів за рахунок введення такого поняття 

оціночного характеру виглядає не зовсім логічною з погляду права. Річ у тім, 

що у вітчизняному законодавстві досить чітко встановлено, що саме потрібно 

вважати «терористичною діяльністю». Згідно з положеннями Закону України 

«Про боротьбу з тероризмом» така діяльність охоплює планування, 

організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до 
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вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або 

організаціями, знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях; 

організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань 

(злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення 

терористичних актів, так само, як і участь у таких актах; вербування, 

озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення 

ідеології тероризму; фінансування  та інше сприяння тероризму [482]. За 

вчинення зазначених дій встановлено кримінальну відповідальність – 

статтями 258, 258-1–258-5 Кримінального кодексу України. Отже, для 

визнання юридичного стану здійснення «терористичної діяльності» 

конкретною особою, необхідна наявність вироку суду щодо неї, що набрав 

законної сили. Тому обрані вітчизняним законодавцем юридичні конструкції 

стосовно визначення об’єктів для застосування обмежувальних заходів є 

недосконалими.  

Окремі приклади застосування обмежувальних заходів органами влади 

підкреслюють таку недосконалість обраних підходів. Зокрема, хронологічно 

першим рішенням щодо застосування обмежувальних заходів є рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року, введене в 

дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015. 

Зазначене рішення вводило такі санкції стосовно деяких утворень, що не 

належали до держав, фізичних або юридичних осіб за будь-якої юрисдикції. 

Зокрема, додатком 2 до вказаного рішення серед юридичних осіб, до яких 

застосовуються санкції, перелічені т. зв. «батальйони» і «рухи», що не 

зареєстровані і не мають статусу юридичної особи у жодній юрисдикції. 

Зазначені рішення були у майбутньому скасовані, але і в оновленому 

«переліку юридичних осіб» ці утворення, що не мають статусу юридичної 

особи у жодній юрисдикції, залишаються. 

За останні два роки питання введення персональних обмежувальних 

заходів (санкцій) відповідно до визначеного ст. 5 Закону України «Про 

санкції» механізму, досить часто розглядалося на засіданнях РНБО України 
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з ухваленням відповідних рішень. Більшість із зазначених випадків пов’язані 

з діями осіб, у зв’язку з анексією Криму та бойовими діями проти України на 

території окремих районів Донецької і Луганської областей. 

Водночас підставами для застосування обмежувальних заходів 

відповідно до вимог частини 1 статті 3 Закону України «Про санкції» можуть 

бути рішення міждержавних органів (резолюції Генеральної Асамблеї та 

Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Ради Європейського Союзу). 

Поки що практика застосування таких заходів згідно з механізмом, 

визначеним Законом України «Про санкції», тільки формується шляхом 

відповідних рішень РНБО України.  

Доволі складним питанням є відсутність систематичності у 

законодавстві, що забезпечує дотримання міжнародних режимів 

нерозповсюдження. Зазначена діяльність здійснюється шляхом експортного 

контролю. 

Питання експортного контролю залишаються дещо поза межами 

спеціального законодавства у сфері застосування обмежувальних заходів в 

інтересах національної безпеки. Загалом експортний контроль становить 

«сукупність норм міжнародного права, договірних і політичних зобов’язань 

та заходів з контролю за міжнародними передачами та використанням 

товарів військового призначення, товарів подвійного використання та інших 

«чутливих», з погляду безпеки, розповсюдження або тероризму товарів» 

[111, c. 22]. Висловлено також думку, що «експортний контроль» можливо 

розглядати і як засіб реалізації зовнішньоекономічної політики держави, з 

метою захисту економічних інтересів держави [384, c. 30, 33–34]. У такому 

разі наявним є спільний предмет правового регулювання. В Україні система 

експортного контролю існує у вигляді державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 

використання, що діє у відповідності до вимог спеціального законодавчого 

акту [498]. Вимоги спеціального законодавчого акту стосовно діяльності з 
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дотримання режиму ембарго, перетинаються з вимогами Закону України 

«Про санкції», але не узгоджуються із ним.  

Складною є й регламентація т. зв. «секторальних санкцій». 

Секторальними санкціями вважається такий вид обмежувальних заходів, що 

передбачає введення економічних обмежень у певній галузі економіки – 

наприклад, енергетиці, добувній промисловості, машинобудуванні, науці 

тощо [349, c. 80–81]. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 5 Закону України «Про 

санкції» рішення щодо застосування санкції стосовно певної держави або 

«невизначеного кола осіб» певного виду діяльності приймається рішенням 

Ради національної безпеки і оборони України, вводиться в дію Указом 

Президента України і протягом 48 годин затверджується постановою 

Верховної Ради України.  

Таке повноваження відсутнє у Верховної Ради згідно з Конституцією 

України, а конституційний статус Ради національної безпеки і оборони, як 

координаційного органу з питань національної безпеки і оборони при 

Президентові України, також викликає сумнів у можливості прийняття нею 

рішень щодо обмеження прав.  

До числа санкцій вузької спрямованості, застосування яких є особливо 

важливим в інформаційну епоху, належить заборона користування 

радіочастотним ресурсом України та обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж 

загального користування, що передбачено п. п. 8 та 9 ч. 1 ст. 4 Закону України 

«Про санкції». Практичне впровадження зазначених правових приписів 

зумовило жваву дискусію у професійному середовищі та бізнес-колах.  

Зокрема, одне із рішень РНБО щодо санкцій стало відомо у медійному 

середовищі як «Указ про блокування доступу до інтернет-ресурсів» (Указ 

Президента України від 14 травня 2018 року № 126 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)»). Нині майже усі провайдери, що надають 
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доступ до Інтернету в Україні, за формою виконали припис стосовно 

«заборони Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів», заборонивши технічними засобами 

доступ користувачам до ресурсів без використання ними спеціального 

програмного або апаратного забезпечення. Припис про заборону доступу 

міститься як вид обмежувального заходу стосовно низки іноземних 

юридичних осіб, при цьому в тексті рішення прямо указано веб-сайти, доступ 

до яких має бути заблоковано. Загалом у первинному тексті Указу це 

стосується шести чітко визначених веб-сайтів та низки «ресурсів», що 

пов’язані прямо або опосередковано з відповідним веб-сайтом. Серед веб-

сайтів два є офіційними сайтами компаній-виробників програмного 

забезпечення, ще два – соціальними мережами, один – ресурс електронної 

пошти з розширеним функціоналом і ще один – пошукова система з 

розширеним функціоналом.   

Оскільки такий вид санкцій (заборона доступу чи подібне 

формулювання) прямо не передбачено у тексті ст. 4 Закону України «Про 

санкції», логіка державного органу полягає, мабуть, у тому, що за п. 25  

можуть бути застосовані «інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування». На думку фахівців у галузі права, що провадили юридичний 

аналіз зазначеного Указу, у цьому разі йдеться про «секторальні санкції», а 

отже, при ухваленні рішення РНБО України, було порушено порядок 

введення обмежувальних заходів [410]. Окрім цього, виникають значні 

сумніви і щодо відповідності зазначеної практики застосування 

обмежувальних заходів в інформаційній сфері вимогам міжнародно-

правових актів із захисту прав і свобод людини та практиці Європейського 

суду з прав людини, оскільки, на думку науковців, у цьому разі наявна пряма 

невідповідність [48].  

У випадку зазначеного рішення РНБО України, на перший погляд, 

існує певна невідповідність та неузгодженість дій. Рішення державного 

органу було негативно сприйнято певними колами громадськості і бізнес-
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колами, проте зазначена реакція не була напряму втілена у юридичну 

площину. 

Окремі особи намагались оскаржити Указ Президента України від 

15.05.2017 р. № 133/2017 з мотивів його невідповідності вимогам чинного 

законодавства та міжнародно-правових актів із захисту прав і свобод людини. 

Але позиція судових органів, зокрема, Верховного Суду зводиться до того, 

що оскарження Указу здійснено неналежним суб’єктом – особою, щодо якої 

персональні санкції не застосовувались, а тому її права не порушуються, 

оскільки у випадку із зазначеним Указом санкції застосовані до конкретних 

іноземних юридичних осіб – власників ресурсів, доступ до яких блокується 

[472]. 

Однак попри рішення державного органу та наявність правової позиції 

судових органів, нині певна ефективність вжиття заходів простежується, 

проте блокування ресурсів технічно не забезпечено. Так, наприклад, аналіз 

даних агентства Kantar, що проводить дослідження популярності ресурсів 

серед користувачів, дає змогу визначити такі тенденції. Станом на березень 

2017 року три веб-сайти, доступ до яких було заблоковано Указом прямо 

(Vkontakte, Odnoklassniki, Mail.ru), входили до найпопулярніших 25 сайтів зі 

ступенем охоплення 80,2 %, 48,5 % та 65 %. Також у 25 входив український 

підрозділ Yandex та сервіс Kinopoisk. За рік дії санкцій три веб-сайти 

залишились у списку, зменшивши ступень охоплення (Vkontakte – 33,3 %, 

Odnoklassniki – 17,9 %, Mail.ru – 23 %). Станом на березень 2019 року 

дослідники змінили методологію, зазначивши охоплення в абсолютних 

цифрах, проте Vkontakte залишається у ньому.  

Отже, за два роки існування санкцій не вдалося не лише забезпечити 

блокування сайту взагалі, але і витіснити його з числа найпопулярніших 

серед користувачів в Україні.  

Цей приклад ілюструє особливий характер відносин, що складаються в 

інформаційну епоху. Інформаційна сфера у глобалізованому сучасному світі 

вирізняється особливостями, однією з яких є здатність до постійного 
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необмеженого розповсюдження інформації. Технологічно існують лише 

тимчасові та обмежені способи блокування доступу до конкретних ресурсів, 

а дії державних органів, спрямовані на встановлення певних обмежень, рідко 

досягають поставлених цілей, якщо йдеться про доступ до інформації. 

Підставами застосування обмежувальних заходів є дії, «які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній 

безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і 

громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного 

здійснення громадянами України належних їм прав і свобод» [571]. Але 

застосування обмежувальних заходів має відповідати певним критеріями. 

Зокрема, в Європейському Союзі зазначені заходи оцінюються відповідно до 

Керівництва з імплементації та оцінки обмежувальних заходів (санкцій) у 

рамках Загальної політики ЄС у сферах зовнішньої політики та безпеки [839].  

При застосуванні обмежувальних заходів необхідно забезпечити 

дотримання вимог міжнародного права, зокрема прав людини, а також 

порядок ефективного правового захисту, обрані обмежувальні заходи мають 

бути пропорційні заявленим цілям. Внесення осіб до відповідних переліків 

має відповідати певним прозорим критеріям, пов’язаним із застосуванням до 

відповідного випадку. Критерії повинні також відповідати спільній 

зовнішній та безпековій політиці ЄС. Перелік обмежувальних заходів в ЄС є 

вичерпним і не допускає правових аналогій [839].  

Отже, у такому разі досягнення задекларованих цілей забезпечення 

національної безпеки в інформаційній сфері, а саме блокування певних 

ресурсів розповсюдження інформацій, використовуючи правову базу щодо 

застосування обмежувальних санкцій, не відбулося.  

Вводячи нові правові статуси щодо осіб, які перебувають під дією 

обмежувальних заходів, або створюють загрозу національній безпеці, 
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законодавець вдався до надзвичайності у законодавчому регулюванні. Тому 

відповідна нормативно-правова база містить чимало спірних у правовому 

відношенні моментів, що створює умови до неправомірного обмеження прав 

і свобод людини. При конструюванні норм правового статусу, особи були 

фактично позбавлені як прав, так і юридичних гарантій їх дотримання.  

Законодавство, що визначає правове становище «осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці України», характеризується нечіткістю 

формулювань, відсутністю системності та балансу, що створює передумови 

для порушення прав людини. Компетенція державних органів має 

відповідати визначеним для них законодавством завданням, і не створювати 

умов до невиправданого розширення обсягу повноважень. За таких умов 

недоцільним є зобов’язання для центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у галузі кінематографії, вести переліки осіб, 

щодо яких вжито обмежувальних заходів, за непрозорими для суспільства 

критеріями лише на підставі повідомлень інших державних органів. У 

випадку застосування обмежувальних заходів, їх об’єкти з числа іноземних 

громадян та осіб без громадянства повинні бути чітко ідентифіковані з 

наведенням відповідних мотивів застосування таких заходів та з можливістю 

для них оскаржити ці рішення у встановленому порядку. Зазначене 

законодавство потребує уніфікації в окремому акті, що регламентує питання 

застосування обмежувальних заходів в інтересах національної безпеки 

України. 

 

Висновки до розділу 2 

На підставі проведеного аналізу, запропоновано таку періодизацію розвитку 

законодавства у сфері національної безпеки й оборони України: 

– перший період (липень 1990 р. – серпень 1991 р.) пов’язаний із 

формуванням передумов до створення системи забезпечення національної 

безпеки, зокрема, запровадження пріоритетності українського законодавства над 

законодавством СРСР після прийняття Декларації про державний суверенітет 



232 

 

України (16 липня 1990 р.) до схвалення Верховною Радою України Акту 

проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.); 

– другий період (серпень 1991 р. – січень 1997 р.) характеризується 

формуванням правової основи для системи національної безпеки й оборони 

незалежної держави, що включало ухвалення Конституції України, яка 

регламентувала загальну систему забезпечення національної безпеки й оборони, а 

також засадничі спеціальні законодавчі акти, які регламентували організаційні та 

правові аспекти створення системи забезпечення національної безпеки, а також 

відповідного законодавства, яке визначало повноваження державних органів у 

певній сфері, а також нормативно-правові акти, які встановлювали й закріплювали 

державний суверенітет України, вирішували питання підпорядкування військових 

формувань та правоохоронних органів колишнього СРСР;  

– третій період (січень 1997 р. – червень 2003 р.) містить розробку та 

впровадження першої моделі забезпечення національної безпеки, був 

започаткований ухваленням Концепції (основ державної політики) національної 

безпеки України від 16.01.1997 р. та може бути охарактеризований як період 

регламентації та унормування основних засад діяльності державних органів із 

забезпечення національної безпеки до прийняття спеціального законодавчого акту 

у цій сфері;  

– четвертий період (червень 2003 р. – березень 2014 р.) характеризується 

ухваленням спеціального законодавства у сфері національної безпеки та 

впровадженням системи демократичного цивільного контролю над Воєнною 

організацією держави; 

– п’ятий період (березень 2014 р. – червень 2018 р.) пов’язаний із 

законодавчим забезпеченням заходів протидії агресії проти нашої держави, що 

зумовило ухвалення надзвичайного законодавства у сфері національної безпеки 

та оборони; 

– шостий період (червень 2018 р. – донині) характеризується зміною 

моделі системи забезпечення національної безпеки України та розробкою 

відповідного законодавства. 
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Особливість законодавства у сфері національної безпеки полягає у 

наявності надзвичайності, як притаманної йому риси. Надзвичайність означає, 

що ухвалені у надзвичайному стані з певних причин у межах відповіді на загрози 

у сфері національної безпеки законодавчі акти діють не тимчасово, а стають 

частиною системи законодавства, претендуючи на універсальність. Зазначена 

надзвичайність створює передумови до порушення та невиправданого 

обмеження прав і свобод людини та ускладнює пошук балансу між такими 

правами та інтересами суспільства.  

Надзвичайний характер законодавства у сфері національної безпеки 

України, ухваленого у п’ятому періоді його розвитку, підкреслює особливий 

характер окремих правових інститутів. Одним із них є правовий статус «особи, яка 

становить загрозу національній безпеці», що може бути визначений на підставі 

підходів, які втілені в актах законодавства. Такою особою є іноземний громадянин 

або особа без громадянства, щодо якої компетентним державним органом України 

у встановленому порядку зроблено висновок про наявність у його діяннях ознак, 

що можуть становити передумови до виникнення або реалізації загрози 

національній безпеці України і породжують правові наслідки, у вигляді 

встановлення визначених законодавством тимчасових обмежень для прав і свобод 

цієї особи або інших осіб. Окрім цього, йдеться про виникнення т. зв. «санкційного 

законодавства, що встановлює підстави та порядок застосування тимчасових 

обмежувальних процедур, які ухвалюються компетентним державним органом в 

інтересах національної безпеки України, але не носять характеру юридичної 

відповідальності за вчинення правопорушень. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

 

3.1 Конституційно визначені суб’єкти забезпечення національної 

безпеки України 

 

Система суб’єктів забезпечення національної безпеки, що визначалося 

чинним законодавством (ст. 3 Закону України «Про основи національної 

безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV), включала до свого складу 

Президента України; Верховну Раду України; Кабінет Міністрів України; 

Раду національної безпеки і оборони України; міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди 

загальної юрисдикції; прокуратуру України;  місцеві державні  адміністрації 

та органи місцевого самоврядування; Збройні Сили України, Службу безпеки  

України, Державну прикордонну службу України та інші військові 

формування,  утворені відповідно до законів України; громадян України, 

об’єднання громадян.  

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, 

затверджена постановою Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-

ВР, містила більш виважений та системний підхід, а обрані формулювання 

вирізнялися конструктивністю. Зокрема, першим серед суб’єктів 

забезпечення національної безпеки згадувався Український народ, що 

визначався як громадяни всіх національностей. Саме народ (сукупність 

громадян) мав висловлювати  і  реалізовувати  своє  бачення  національних  

інтересів України,  засобів і способів їх захисту,  а також добровільно та в 

порядку   виконання   своїх  конституційних  обов’язків  проводити заходи,  

визначені   органами   державної   влади   та   місцевого самоврядування  щодо  

забезпечення  національної  безпеки України. Окрім цього, було акцентовано 

на можливості привертати увагу суспільних і державних інститутів до 
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небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни;  

захисту власних прав та інтересів,  а також власної безпеки всіма  законними 

способами і засобами [286].  

Такий підхід до значущості суб’єктів не був урахований під час 

прийняття Закону України «Про основи національної безпеки України», 

оскільки Український народ відсутній серед законодавчо визначених 

суб’єктів, а громадяни та їх об’єднання згадувались останніми у переліку. 

Водночас окремі повноваження громадян України та їх об’єднань, як 

суб’єктів забезпечення національної безпеки, у ст. 9 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» були висловлені у подібний до 

визначеного у Концепції спосіб. Нині складно визначити у чому полягала 

причина концептуальних змін у вигляді відмови від визначення українського 

народу суб’єктом забезпечення національної безпеки. Можливо, зазначене 

було відгомоном певних тенденцій щодо обмеження народного суверенітету. 

Оскільки саме через конституційні інститути народного суверенітету може 

бути розкритий конституційно-правовий статус Українського народу [386, 

c. 32].  

Статтею 5 Конституції України визначено, що саме народ є носієм 

суверенітету та єдиним джерелом влади. Здійснення влади відбувається 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. В умовах демократії «єдність  народу  та  його  воля 

отримують  своє  втілення  в державній  владі» [651, c. 175].  

Традиційно до форм безпосередньої демократії відносять референдум. 

У сучасних умовах практичне застосування приписів статей 72 та 74 

Конституції України ускладнено через неврегульованість процедури його 

проведення у законодавчих актах. Водночас в умовах, що відрізняються від 

звичайного характеру подій (тобто у ситуаціях надзвичайного характеру), 

вже існує практика принаймні апелювання до безпосередньої демократії поза 

межами референдумів. 
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Зокрема, у  преамбулі постанови Верховної Ради України від 

22.02.2014 р. № 753-VII  «Про  взяття  політичної  відповідальності  за  

ситуацію  в  Україні [483] міститься посилання на вираження «суверенної 

волі Українського народу», як на підставу прийняття рішення про доручення 

Голові Верховної Ради «координувати та спрямовувати» роботу Кабінету 

Міністрів України. Зазначене повноваження відсутнє і у Верховної Ради, і у 

її Голови, тому у такому разі однією з підстав для ухвалення рішення і 

слугувало посилання на волю народу. Від імені Українського народу діяла 

Верховна Рада України і при ухваленні Заяви до Міжнародного 

кримінального суду про визнання Україною юрисдикції міжнародного 

кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими 

посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та 

масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у 

період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року [226].  

Проявом реалізації народного суверенітету, тобто повноважень 

Українського народу загалом із забезпечення національної безпеки, можливо 

вважати і створення та діяльність формувань із захисту України від агресії та 

сепаратизму. В умовах початку військової агресії проти нашої держави у 

лютому 2014 року відбувалось явище певної стихійної мілітаризації 

суспільства, з метою надання відсічі. У літературі акцентовано на створенні 

у структурі МВС підрозділів (батальйонів та рот) з охорони громадського 

порядку [66, c. 95]. Батальйони територіальної оборони створювалися 

Міністерством оборони України на підставі законодавчих актів про 

територіальну оборону [646, c. 106–107; 671, c. 12]. Окрім цього, були 

створені та брали участь у бойових діях інші формування, що не 

підпорядковувались ані військовому командуванню, ані правоохоронним 

органам [66, c. 97–98]. Лише у майбутньому частина їх особового складу була 

«легалізована», вступаючи на військову службу або в поліцію. Той факт, що 

були здійсненні заходи до включення таких формувань до складу Збройних 

Сил або Національної гвардії, свідчить про сприйняття їх державою саме як 
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форми здійснення безпосередньої демократії та реалізації повноважень 

Українського народу щодо забезпечення національної безпеки. У деяких 

випадках можна стверджувати і про вужчу спрямованість діяльності із 

забезпечення безпеки. 

Так, Л. В. Радовецька у межах дослідження проблематики суб’єктів 

забезпечення державної безпеки, віднесла до їх числа недержавних суб’єктів, 

зокрема, «добровольчі батальйони» та волонтерів [607, c. 35]. У першому 

випадку йдеться про боротьбу з озброєними сепаратистськими 

угрупуваннями, що посягають на державний суверенітет та територіальну 

цілісність України, тому такі добровольчі формування можуть розглядатись 

як складова недержавної системи забезпечення національної та державної 

безпеки. Волонтерська діяльність щодо надання допомоги та забезпечення 

діяльності Збройних Сил, військових формувань та підрозділів також може 

розглядатись як реалізація повноважень Українського народу із забезпечення 

національної безпеки. 

На рівні законопроектів в Україні були здійснені спроби правової 

регламентації участі народу у забезпеченні національної безпеки, шляхом 

формування відповідних добровольчих підрозділів. Йдеться про 

розроблений громадською організацією «Дія» проект Закону України «Про 

Українську добровольчу армію», згідно з яким її статус було запропоновано 

визначити як «добровільне військове громадське формування», що «здійснює 

діяльність у сфері управління Міністерства оборони України» [221]. У 2015–

2016 роках у Верховній Раді України розглядався проект Закону України 

«Про Добровольчий Український Корпус», від 14.05.2015 р. № 2851, згідно з 

яким його статус передбачалося визначити як «добровільне військове 

формування» у сфері управління Міністерства оборони України. Але при 

цьому Міністр оборони мав здійснювати управління фактично за 

погодженням з командиром корпусу, до того ж Статут корпусу мала 

затверджувати Верховна Рада України [601]. Окрім цього, законопроект 

фактично пропонував обрання командира корпусу його членами, при цьому 
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створити його було запропоновано на базі «вже наявного» корпусу з 

визнанням повноважень його «чинного» командира. Комітет Верховної Ради 

України з питань правової політики і правосуддя визнав цей проект таким, 

що не відповідає Конституції [99], і у майбутньому він був відкликаний 

ініціатором.  

На рівні відзнак, правових статусів та соціальних гарантій осіб, що 

здійснювали діяльність із захисту державного суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканості України, відсічі збройній агресії у складі 

формувань, які були створені як реакція на агресію без участі державних 

органів, або ж самоорганізувалися для цього, було прийнято низку 

нормативно-правових актів, що свідчить про визнання державою їх ролі. 

Міжнародне гуманітарне право однозначно визначає статус таких осіб, як 

комбатантів, що, враховуючи мету та цілі їхньої діяльності, вважає таку 

діяльність законною. 

Стосовно недержавної системи національної безпеки та її складових, 

то недержавні суб’єкти розглядаються у системі забезпечення національної 

безпеки шляхом виокремлення «приватних організацій сектору безпеки» та 

«цивільних організацій» з питань безпеки (наукових, аналітичних, 

консультативних центрів тощо) [314, c. 26]. В Україні ще до початку агресії 

проти нашої держави сформувалася система забезпечення економічної 

безпеки недержавних суб’єктів як на рівні підрозділів, так і спеціальних 

суб’єктів господарювання, попри триваючу неврегульованість у чинному 

законодавстві їх правового статусу. Значення т. зв. «цивільних організацій» 

традиційно розглядається як винятково допоміжне, хоча наявна у різних 

державах практика свідчить про інше [10; 28; 177; 909]. 

Оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони, що 

відбулось у 2018 році, концептуально не змінило підходів щодо визначення 

ролі і місця недержавних суб’єктів забезпечення безпеки. Зокрема, у тексті 

Закону України «Про національну безпеки України» від 21.06.2018 р. 

Український народ не визначено прямо як суб’єкт забезпечення безпеки. 
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Обрана законодавча конструкція є доволі громіздкою. А саме п. 16 ст. 1 

Закону визначає значення терміну «сектор безпеки і оборони», до якого 

віднесено  громадян та громадські об’єднання, що добровільно беруть участь 

у забезпеченні національної безпеки України. Стаття 12 того самого Закону 

визначає склад сектору безпеки і оборони. Він складається із чотирьох 

взаємопов’язаних складових – сил безпеки, сил оборони, оборонно-

промислового комплексу, а також громадян та громадських об’єднань, що 

добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки. 

Роль і місце парламенту – Верховної Ради України, здебільшого 

полягає у реалізації визначених Конституцією повноважень у сфері 

національної безпеки. Усі повноваження зводяться до прийняття рішень та 

вчинення дій, що прямо передбачені Конституцією України і законами 

України, а також виконання функцій контролю у визначених законодавством 

випадках. 

До першої складової належить визначення засад внутрішньої та 

зовнішньої політики, основ національної безпеки, формування законодавчої 

бази у цій сфері, схвалення рішення з питань введення надзвичайного і 

воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, 

функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, створених 

відповідно до законів України. Саме такий обсяг компетенції визначався ч. 3 

ст. 9 Закону України «Про основи національної безпеки України». До 

визначених прямими приписами ст. 85 Конституції України належать:  

оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, 

схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил 

України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти 

України; схвалення рішення про надання військової допомоги іншим 

державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої 

держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію 

України. 
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Визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики і реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору 

належить до повноважень Верховної Ради України, відповідно до п. 5 ст. 85 

Конституції України. Таке визначення здійснюється спеціальним 

законодавчим актом – Законом України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. За Законом засади визначено у певних 

сферах, при цьому ст. 6 визначає їх у сфері національної безпеки і оборони. 

До їх числа належать 8 складових, подальша реалізація яких забезпечується 

актами законодавства та здійсненням державної політики відповідними 

органами влади.  

Формування законодавчої бази відбувається шляхом прийняття законів 

відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції України. Основи національної 

безпеки згідно з преамбулою Закону України «Про національну безпеку 

України» від 21.06.2018 р., поки що визначаються цим законодавчим актом. 

Інші складові парламентських повноважень – схвалення рішення з питань 

введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної 

структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових 

формувань, створених відповідно до законів України, відбувається шляхом 

прийняття спеціальних законів або постанов Верховної Ради.  

Складним є питання здійснення парламентського контролю у сфері 

національної безпеки попри, нібито, вичерпну регламентованість цього 

питання у чинному законодавстві (ст. 6 Закону України «Про національну 

безпеку України»).  

Загалом сукупність повноважень щодо здійснення парламентського 

контролю розподіляється за певними складовими. Йдеться про: затвердження 

бюджетних асигнувань (зокрема, у сфері національної безпеки) та звітів про 

їх використання; створення за необхідності тимчасових спеціальних комісій 

і тимчасових слідчих комісій; отримання щорічних письмових звітів про 

діяльність складових сектору безпеки і оборони від Кабінету Міністрів 
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України, Служби безпеки України та Управління державної охорони; 

проведення парламентських слухань з питань національної безпеки і 

оборони, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого 

врегулювання; право запрошувати або вимагати присутності на пленарному 

засіданні Верховної Ради України для заслуховування посадових чи 

службових осіб органів сектору безпеки і оборони. 

Окрім цього, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про національну безпеку 

України» окремо визначається необхідність створення комітету Верховної 

Ради України, до повноважень якого належить забезпечення контрольних 

функцій Верховної Ради України за діяльністю державних органів 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних 

органів, правоохоронних органів спеціального призначення та 

розвідувальних органів. Верховною Радою України IX скликання утворено 

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки [545]. До 

предмету відання зазначеного комітету належать такі питання:  

– національна безпека України;  

– організація та діяльність органів служби безпеки, розвідки і 

контррозвідки, захист державної таємниці;  

– правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичайного 

стану;  

– оборонно-промисловий комплекс, державна система страхового 

фонду документації, військове та військово-технічне співробітництво 

України з іншими державами, а також участь України у міжнародних 

миротворчих операціях;  

– державна політика у сфері оборони;  

– боротьба з тероризмом;  

– здійснення цивільного, зокрема парламентського, контролю над 

Воєнною організацією держави;  

– військова служба, Збройні Сили України, інші військові формування, 

утворені відповідно до законів України, та їх реформування;  
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– альтернативна (невійськова) служба;  

– соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей; 

– військова наука та освіта;  

– державна система спеціального зв’язку;  

– космічна діяльність (в частині питань, що належать до сфери 

національної безпеки та оборони);  

– законодавство про забезпечення безпеки об’єктів критичної 

інфраструктури.  

При цьому питання контролю як такі, що належать до предмету 

відання, у тексті постанови не згадуються. Фактично у складі зазначеного 

комітету створено підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних 

органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, 

правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення 

та розвідувальних органів. 

Найбільш неоднозначним моментом у цьому контексті є суб’єктний 

склад здійснення контролю, оскільки чинна Конституція України не 

передбачає делегування повноважень комітетам Верховної Ради України. 

Зазначену проблему вже було висвітлено у науковій літературі [334; 387].  

У такому разі Верховна Рада України фактично створила підкомітет, 

хоча припис законодавчого акту прямо свідчить про контрольні 

повноваження комітету. Якщо врахувати, що контрольні повноваження 

комітетів є похідними від конституційних контрольних повноважень 

Верховної Ради України [334, c. 38], то можна стверджувати, що фактично 

наявний ще один рівень похідності повноважень. До того ж у цьому випадку 

виникає питання щодо правомочності самостійності здійснення 

парламентського контролю. Загалом стан парламентського контролю, що 

характеризується законодавчою невизначеністю на рівні приписів 

Конституції, свідчить про нереалізованість цієї функції вже протягом понад 

20 років [31, c. 12–13; 40, c. 62; 757, c. 28].  



243 

 

Що стосується невирішеної правової проблеми правомочності 

наділення комітетів Верховної Ради України контрольними 

повноваженнями, то прийнятними є ґрунтовний її аналіз, проведений 

А. І. Нижником, та зроблені ним висновки. По-перше, контрольні 

повноваження комітетів відсутні безпосередньо у приписах Основного 

Закону. По-друге, практика Конституційного Суду України у низці рішень 

визначила, що Комітети не наділено самостійними повноваженнями, вони 

можуть лише сприяти Верховній Раді у здійсненні повноважень 

контрольного характеру, виконуючи дії допоміжного характеру [387, c. 137–

138, 140–141].  

У Верховній Раді України дев’ятого скликання зазначені  контрольні 

повноваження покладено не на Комітет, а загалом на підкомітет.  

З огляду на це, вирішити вказану проблему, не змінюючи текст 

Конституції України, поки що неможливо, хоча у питанні контролю за 

діяльністю Національного антикорупційного бюро України вже створено 

відповідний прецедент у вигляді наявності контрольних повноважень у 

комітету Верховної Ради України [534]. В усякому разі питання реалізації 

парламентського контролю залишається важливим завданням для належного 

правового регулювання.  

Крім цього, до числа напрямів реалізації повноважень Верховної Ради 

України, що нині неоднозначно регламентовано, доречно віднести 

компетенцію у призначенні та звільненні з посад окремих осіб.   

Чинна Конституція України наділяє парламент повноваженнями з 

призначень, зокрема, у сфері національної безпеки. Такі призначення 

можливо поділити на три групи:  

– членів Кабінету Міністрів України (що також є суб’єктом 

забезпечення національної безпеки); 

– Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також 

Голови Служби безпеки України. До таких самих повноважень доречно 

віднести право на призначення частини членів колективних органів. Поки що 
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складно визначити, чому з усіх суб’єктів сектору безпеки і оборони 

призначення саме Голови СБУ виокремлено як повноваження, що віднесено 

до компетенції парламенту. Зазначене повноваження було запропоновано 

віднести до компетенції парламенту законопроектом від 19.09.2003 р. 

№ 4180, основні положення якого закріпилися у змінах до Конституції 

України, прийнятих 08.12.2004 р. Пояснювальна записка до цього 

законопроекту свідчить, що метою його прийняття було удосконалення 

розподілу повноважень між гілками влади. Але основні зміни, що були 

запропоновані, стосувалися порядку обрання та обсягу повноважень 

Президента України [476]. 

Складними і неоднозначними є роль та місце Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Особливості його повноважень у 

сфері національної безпеки досліджували низка науковців [39; 345]. Зокрема, 

аргументація В. Б. Барчука стосовно належності Уповноваженого з прав 

людини до суб’єктів забезпечення національної безпеки полягає у тому, що 

права людини «необхідно вважати головним об’єктом національної безпеки 

України, оскільки лише на основі безпеки особи можна планувати і вживати 

заходів із забезпечення безпеки більш складних соціальних систем, таких, як 

суспільство і держава, та створювати умови для забезпечення національної 

безпеки загалом» [39, c. 15]. Чинна у той час ст. 3 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» визначала людину і громадянина та їх 

права серед об’єктів забезпечення національної безпеки. Тому позиція 

В. Б. Барчука є прийнятною. Водночас практична реалізації законодавчих 

приписів і сама практика діяльності омбудсмена в України зумовлює низку 

суперечливих моментів. Так, з часу утворення цієї інституції в Україні 

фактично існує лише один омбудсмен, який наділений достатнім обсягом 

повноважень – це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

Хоча світова практика свідчить про наявність спеціалізованих 

омбудсменів. Ю. С. Палєєва наводить чимало прикладів діяльності 

спеціалізованих уповноважених осіб, що здійснюють функції омбудсменів 
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(індивідуально чи колективно) у різних сферах, та складають відповідні 

системи [412, c. 88–90]. 

У вітчизняних реаліях нині підвищення ролі інститутів омбудсменів є 

особливо важливим, з огляду на скасування т. зв. «загального нагляду» 

органів прокуратури. Хоча рекомендації ПАРЄ 1604 (2003) містять такі 

міркування щодо політики у сфері захисту прав людини: «.... будь-які 

повноваження обвинувачів щодо загального захисту прав людини не 

приводили до будь-яких конфліктів інтересів і не відштовхували осіб, які 

домагаються захисту своїх прав з боку держави ... повноваження і функції 

обвинувачів обмежувалися сферою обвинувачення у справах про 

кримінальні правопорушення, і вирішення загальних завдань із захисту 

інтересів держави через систему кримінальної юстиції, а для виконання будь-

яких інших функцій були засновані окремі, у належний спосіб розташовані 

та ефективні органи» [889]. 

Тобто функція захисту прав і свобод людини і громадянина, а отже, і 

відповідного нагляду існує, але нині у вітчизняних реаліях не покладена на 

жоден державний орган. Наявна ситуація із Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини, єдиної особи, наділеної повноваженнями 

омбудсмена, є важливою, але цього недостатньо. Тим паче, що така особа 

здійснює повноваження, реалізуючи функцію парламентського контролю 

(ст. 101 Конституції України). Окрім цього, частина 1 статті 55 Конституції 

України визначає, що права і свободи людини і громадянина захищаються 

судом.  

Але у своїй Рекомендації № 1615 (2003) щодо інституції Омбудсмена 

Парламентська асамблея Ради Європи окремо акцентувала на «важливості 

інституції омбудсмена у національних системах захисту прав людини та 

забезпечення верховенства права, а також в її ролі забезпечення належної 

поведінки публічних органів влади. Омбудсмени мають відігравати корисну 

роль на всіх рівнях державного управління та мають звітувати про свою 

діяльність політичним органам, яким вони підзвітні» [890].  
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Отже, парламентський омбудсмен повинен бути ключовою, але не 

єдиною особою, наділеною державою повноваженнями у справі захисту прав 

і свобод. У правовій науці напрацьовано достатньо пропозицій щодо 

підвищення ефективності діяльності омбудсмена, його організаційно-

правового забезпечення, удосконалення обсягу повноважень та особливостей 

їх здійснення. Наприклад, пропозиції О. В. Марцеляка щодо «коригування 

його моделі у напрямі розповсюдження в «ширину», тобто запровадження 

представників Уповноваженого, місцевих і спеціалізованих омбудсменів, та 

у напрямі удосконалення його статусу через формування при ньому колегії у 

складі самого Уповноваженого з прав людини і його представників» [362, c. 

29].  

Що стосується ролі інших конституційно визначених органів 

державної влади, то особливості здійснення повноважень Президента 

України у цій сфері науковці досліджували з різних боків. Зокрема, 

В. О. Антонов, аналізуючи конституційно-правові засади національної 

безпеки, визначає роль Президента України, ґрунтуючись на конституційно 

визначених особливостях його правового статусу. Президент України 

«здійснює загальне управління та координацію зусиль органів виконавчої 

влади щодо забезпечення функціонування системи забезпечення 

національної безпеки держави, визначає стратегічні цілі та основні завдання 

державної політики у сфері національної безпеки і оборони країни, завдання 

складових системи забезпечення національної безпеки у мирний час, у 

кризових ситуаціях, що загрожують національній безпеці, і в особливий 

період, цілі та пріоритетні напрями розвитку основних складових системи 

національної безпеки, мету, завдання, строки затвердження документів, 

планування розвитку системи національної безпеки та її складових» [20, c. 

379–380]. 

І. Ф. Корж, визначаючи Президента України як основного суб’єкта 

безпекових правовідносин у сфері державної безпеки, зазначає такі складові 

його діяльності:  
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– є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, 

призначає на посаду та звільняє з посад вище командування ЗСУ та інших 

військових формувань;  

– здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони 

держави; очолює РНБО України;  

– вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану 

війни та приймає рішення про використання ЗСУ у разі збройної агресії проти 

України;  

– приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову 

мобілізацію та введення воєнного стану в Україні, або в окремих її 

місцевостях, у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України;  

– приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 

необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації з подальшим затвердженням цих рішень Верховною Радою України 

[292, c. 138–139].  

Сукупність складових діяльності Президента України із забезпечення 

національної безпеки можливо систематизувати за складовими, оскільки 

наявна різниця у характері здійснення повноважень у сфері національної 

безпеки та оборони (військовій сфері). В останньому випадку йдеться про 

виконання функції Верховного Головнокомандувача. Безпосереднє 

здійснення главою держави функції військового командування поки що може 

розглядатися винятково в історичному аспекті. Зокрема, вже у часи Першої 

світової війни можна спостерігати тенденцію, за якою глави держави 

безпосередньо функції верховного командування не здійснювали, або ж 

здійснювали час від часу, хоча у монархіях саме монархи очолювали збройні 

сили [155, c. 151–153; 751, c. 66–69]. У період Другої світової війни 

безпосереднє командування військами здійснювали глави держави в 
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авторитарних державах, у демократичних країнах цю функцію покладали на 

військове керівництво. 

Нині склалася конституційна практика наділення глави держави 

функціями верховного управління (командування) системи військової 

організації у державі. 

Зокрема, згідно з п. 17 ст. 106 Конституції України Президент є 

Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Одночасно він 

«здійснює керівництво у сферах національної безпеки і оборони» та  

«призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 

України, інших військових формувань». Керівництво Збройними Силами 

України згідно зі ст. 7 Закону України «Про Збройні Сили України» від 

06.12.1991 р. № 1934-XII також здійснює Президент України [518].   

Статус Президента як Верховного Головнокомандувача (Збройних 

сили або ідентичних утворень з різними найменуваннями), на 

пострадянському просторі, зазвичай, визначено конституційно. Зокрема, 

наприклад, президент за Конституцією є верховним головнокомандувачем у 

Росії (ст. 87 Конституції Російської Федерації), Республіці Казахстан (ст. 44 

Конституції Республіки Казахстан), Киргизькій республіці (ст. 64 

Конституції Киргизької республіки), Республіці Узбекистан (п. 20 ст. 93 

Конституції Республіки Узбекистан), Республіці Таджикистан (п. 20 ст. 69 

Конституції Республіки Таджикистан), Туркменістані (п. 4 ст. 71 Конституції 

Туркменістану), Азербайджанській республіці (ст. ст. 8 і 9 Конституції 

Азербайджанської республіки), Грузії (ст. 49 Конституції Грузії) [267; 269; 

272; 274; 276; 279].  

Він є головнокомандувачем Збройними Силами у Республіці Білорусь 

(п. 28 ст. 84 Конституції Республіки Білорусь) [270] та Молдові (ст. 87 

Конституції Республіки Молдова) [271]. Після конституційної реформи 2015 

року Президент Вірменії не має визначеного статусу командувача Збройних 

Сил, хоча і має повноваження щодо призначень на посади і присвоєння 

вищих військових звань.  
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В інших країнах Європи існують інші підходи щодо статусу президента 

по відношенню до військової організації держави. Наприклад, ст. 134 

Конституції Республіки Польща, визначаючи, що Президент є верховним 

головнокомандувачем, підкреслює можливість здійснення цієї функції у 

мирний час лише через міністра оборони [273]. У Французькій республіці 

Президент, який одночасно головує у Раді Міністрів, є головнокомандувачем 

Збройних Сил та головує у вищих радах і комітетах національної оборони 

[283]. Президент Естонії відповідно до п.  16 ст. 78 Конституції Естонії 

«очолює державну оборону Естонії» [284]. До повноважень Президента 

Литовської республіки належить лише присвоєння вищих військових звань, 

Президент Фінляндії здійснює повноваження у сфері оборони через міністра, 

Федеральний президент Німеччини взагалі не має повноважень у сфері 

оборони. 

Отже, обмежені повноваження у цій сфері (за відсутності згадки про 

статус Верховного головнокомандувача або головнокомандувача) діють в 

країнах з парламентською та парламентсько-президентською формами 

правління. Натомість у країнах з президентською формою правління глава 

держави має прямі повноваження вищого керівництва у збройних силах у 

статусі Головнокомандувача (або аналогічному). Такий стан загалом не 

змінюється у надзвичайних умовах. Доречно акцентувати увагу, що у 

країнах, що тривалий час (десятиліття) перебувають у відносинах фактичних 

військових дій, наявність у президента функцій Верховного  

Головнокомандувача також залежить від того, чи є ця держава 

парламентською або президентською республікою. Наприклад, у Республіці 

Корея, яка є президентською республікою, Президент має статус Верховного 

головнокомандувача згідно з ч. 1 ст. 74 Конституції Республіки Корея [810]. 

У Державі Ізраїль питання армії (Збройних Сил) визначено в окремому 

Основному Законі держави (частині фактичної Конституції), згідно з яким 

армія підпорядковується уряду, міністром, що керує армією від імені уряду, 
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є міністр оборони, а вищою командною інстанцією армії є начальник 

генерального штабу [407]. 

Однак безпосереднє військове командування Президент України не 

здійснює. У здійсненні координації у сферах національної безпеки та 

оборони є свої особливості. 

У преамбулі Закону України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018 р. № 2469-VIII визначено його мету, яка полягає у: визначенні та 

розмежуванні повноважень державних органів у сферах національної 

безпеки і оборони; створенні основи для інтеграції політики та процедур 

органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються 

національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони; визначенні 

системи командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил 

оборони, запровадженні всеосяжного підходу до планування у сферах 

національної безпеки і оборони, забезпечуючи, у такий спосіб, 

демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору 

безпеки і оборони [535].  

Визначена у такий спосіб мета законодавчого регулювання суспільних 

відносин умовно може бути конкретизована відповідними завданнями, до 

числа яких доречно віднести необхідність конкретизації системи (на рівні 

інститутів та механізмів їх функціонування), визначення обсягу повноважень 

та їх розподілу між суб’єктами, а також виокремлення напрямів державної 

політики і відповідного планування. Однак координуюча складова прямо 

законодавчо визначена як мета, лише для операцій сил безпеки і оборони. 

Можна також стверджувати, що у питанні визначення та розмежування 

повноважень та створенні основ для інтеграції «політики і процедур» 

забезпечення належної координації також має важливе значення.  

Водночас сама собою наявність функції координації серед функцій 

відповідних державних органів потребує удосконалення, а діяльність 

спеціально створених координуючих органів не повинна обмежуватися лише 

координацією поза управлінням та контролем. Зазначені недоліки у сфері 
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забезпечення національної безпеки України в умовах протидії агресії,  

зокрема, були висвітлені у Звіті RAND Corporation «Реформа сектору безпеки 

в Україні» від 2016 року, а необхідність посилення координації у діяльності 

відповідних суб’єктів прямо зазначена у висновках  експертів [912].  

У вітчизняних реаліях здійснення координації у сфері національної 

безпеки покладено на спеціальний конституційний орган – Раду національної 

безпеки і оборони України (РНБО).  

Відповідно до частини 1 статті 107 Конституції України Рада 

національної безпеки і оборони України є «координаційним органом з питань 

національної безпеки і оборони при Президентові України». У такий спосіб 

її правовий статус прямо пов’язаний із правовим статусом Президента 

України, зокрема, з його передбаченими ст. 106 Конституції України 

повноваженнями із забезпечення національної безпеки. Сама діяльність 

такого органу можлива лише «при» Президентові України, що підкреслює 

такий статус. Зрозуміло, що саме Президент України безпосередньо очолює 

такий орган. Зазначена особливість була визначена і відповідним рішенням 

Конституційного Суду України від 22.04.2008 р. № 9-рп/2008 у справі за 

конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) низці указів 

Президента України стосовно діяльності Ради національної безпеки і 

оборони України та 50 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про 

склад Ради національної безпеки і оборони України» (справа № 1-10/2008). У 

своєму рішенні Конституційний Суд України, визнаючи конституційність 

низки Указів Президента України (зокрема, про затвердження Положення 

про Апарат РНБО), підкреслив, що «згідно з пунктом 31 частини першої 

статті 106 Конституції України Президент України здійснює інші, крім 

перелічених у пунктах 1-30 цієї статті, визначені Конституцією України 

повноваження. Вони передбачені, зокрема, у статті 107 Конституції України, 

відповідно до якої Президент України формує персональний склад Ради і 
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своїми указами вводить у дію її рішення (частини 4–7). При виданні Указів 

№ 1446, № 822, № 895 Президент України реалізував повноваження, що 

закріплені за ним саме у зазначених конституційних нормах» [613].  

Особливості правового статусу РНБО та реалізації його повноважень 

були предметом досліджень значної кількості науковців, що підкреслювали 

особливий характер цього органу серед інших органів при Президентові 

України, оскільки це зумовлено особливою важливістю питань забезпечення 

національної безпеки і оборони [132; 427; 643; 716].  

Особливо складним питанням, що підлягає спеціальному дослідженню, 

визнано співвідношення структури та складу Ради національної безпеки і 

оборони. В. Л. Федоренко зазначав, що під складом РНБО потрібно розуміти 

її персональний склад, що визначено ст. 107 Конституції України за 

дискретними повноваженнями, а структура РНБО має трактуватися як 

внутрішня, взаємоузгоджена ієрархічна побудова, представлена не лише 

складом Ради, а й Секретарем РНБО та Апаратом РНБО [716, c. 38]. Ця думка 

була розвинута В. І. Цокланом, який, досліджуючи питання структури РНБО, 

визначав, що до числа цієї структури входять спеціально визначені суб’єкти 

– Голова РНБО (Президент України) та Секретар РНБО, а також «члени 

РНБО», тобто особи, що входять до її складу за посадою. Також структуру 

РНБО складає її Апарат [739, c. 90–93].  

Зазначені позиції ґрунтувалися на неповній правовій визначеності 

статусу Апарату РНБО, що викликало певні питання застосування права, які 

зумовили розгляд у Конституційному Суді України справи про 

конституційність низки указів Президента України.  

Нині Апарат РНБО окремо віднесено до складу сектору безпеки і 

оборони статтею 12 Закону України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018 р. № 2469-VIII, хоча конституційно визначений статус РНБО 

залишається незмінним. Крім того, виокремлення на рівні спеціального 

законодавчого акту окремого статусу Апарату РНБО зумовлює і необхідність 

у належному законодавчому визначенні його повноважень.  
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Практика державного управління у сфері безпеки і оборони останнім 

часом пішла шляхом пошуку й інших форм координації, які знаходять своє 

закріплення у відповідних актах законодавства.  

Загалом координація трактується досить неоднозначно і у визначенні її 

сутності необхідно утриматися від філологічного тлумачення, що 

притаманне більшості робіт з цього питання, особливо у науці державного 

управління. Зокрема, координацію потрібно розуміти як процес узгодження 

(налагодження залежностей) різних форм активності [857]. У подібний спосіб 

значення терміну «координація» трактує чимала кількість науковців, що 

присвятили свої роботи спеціальним питанням координації і взаємодії у 

правоохоронній сфері [148; 213; 392].  

Водночас виникають питання у суб’єктному складі такого 

координаційного процесу і у наділенні суб’єктів відповідним обсягом 

повноважень. Координацію також розглядають на противагу субординації, як 

діяльність «рівних» суб’єктів на відміну від залежностей ієрархічної 

побудови. Методологічно в адміністративному праві в основі координації 

розглядається «необхідність узгодження управлінських дій між кількома 

органами одного структурного рівня для досягнення загальної мети» [309].У 

такому разі виникає питання у підпорядкованості суб’єкта, щодо якого 

здійснюється координація.  

На прикладі процесу координації у секторі безпеки і оборони у випадку 

координації РНБО стосовно окремих суб’єктів, виникатиме питання 

можливості надання доручень, перевірки їх виконання та звітування. 

Правовий статус Президента України та РНБО, як органу при Президентові, 

зумовлює субординацію лише перед ним, але питання щодо правової 

прозорості наділення РНБО, його Секретаря та Апарату певними функціями 

(повноваженнями) від імені Президента залишається відкритим, з огляду на 

відому конституційну заборону передачі повноважень.  

Статус Ради національної безпеки і оборони визначено як 

«координуючий орган» при Президентові України відповідно до ч. 1 ст. 107 
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Конституції України. Виходячи зі статусу координуючого органу, обсяг 

повноважень визначається саме цією основною метою створення органу, він 

«координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони». Функції Ради визначено у ст. 3 Закону 

України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 

05.03.1998 р.  № 183/98-ВР. До їх числа належить: внесення пропозицій 

Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої 

політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та здійснення 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 

безпеки і оборони у мирний час; координація та здійснення контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони 

в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці України [566]. Як показує 

аналіз законодавчо визначених функцій РНБО – усі вони є фактично 

функціями здійснення координації та контролю.  

Останнім часом дещо реорганізовано координуючі функції та 

координуючі інститути, зокрема, створено додаткові координуючі органи 

(підрозділи) при РНБО, як відповідь на нові загрози, а також опрацьовується 

питання утворення інших. Насамперед йдеться про формування та 

становлення Національного координаційного центру кібербезпеки. 

Зазначений центр утворено Указом Президента України від 07.06.2016 

р. № 242/2016 на виконання рішення РНБО від 27.01.2016 р. «Про Стратегію 

кібербезпеки України». Зазначеним Указом затверджено також Положення 

про центр [459]. Безпосередньо положення оминає питання правового 

статусу центру (термінологічно його визначено як «робочий орган»), але 

певний правовий аналіз можливо зробити, ґрунтуючись на персональному 

складі центру та визначенні відповідних завдань. Згідно з п. 5 Положення до 

складу Центру входять керівник, секретар та інші члени. При цьому всі вони 

виконують свої обов’язки у Центрі за основними посадами, тобто керівником 

Центру є Секретар РНБО, секретарем – керівник структурного підрозділу 
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Апарату РНБО згідно з компетенцією. Також за посадами до складу Центру 

входять «перший заступник або заступник Міністра оборони України, 

начальника Генерального штабу Збройних Сил України, Голови Служби 

безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, Голови 

Національної поліції України, Голови Національного банку України (за 

згодою), до відання яких належать питання кібербезпеки, а також начальник 

Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник 

Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України». Зазначений механізм координації загалом відповідає і 

законодавчим приписам. Зокрема, ст. 5 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», визначаючи Національний 

координаційний центр кібербезпеки, як робочий орган РНБО, акцентує увагу 

на здійсненні координації та контролю за діяльністю суб’єктів сектору 

безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку [542].  

Реалізований механізм побудови координуючого інституту (хоча і як 

«робочого органу») зроблено не вперше, але однозначність у цьому питанні 

відсутня. Окремі органи (інститути) утворено дещо в інший спосіб.  

У згаданому звіті фахівців RAND Corporation «Реформа сектору 

безпеки в Україні» прямо акцентовано увагу на посиленні ролі Об’єднаного 

Комітету з розвідки та утворенні координуючого Комітету з іноземної 

воєнної допомоги. Зрозуміло, що діяльність комітету з розвідки (Об’єднаного 

комітету з питань розвідувальної діяльності тощо) має непублічний характер, 

водночас така діяльність мала би бути унормована і підлягати громадському 

контролю. Комітет (координуючий орган) з питань розвідки при 

Президентові України утворювався та ліквідовувався неодноразово. Вкотре 

його було утворено Указом Президента України від 07.10.2014 р. № 760/2014, 

реорганізовано Указом Президента України від 30.01.2015 р. № 42/2015. Його 

персональний склад та повноваження не регламентовано нормативно-

правовими актами відкритого доступу, що унеможливлює здійснення 
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ефективного громадського контролю. Окрім цього, не усунуто певну 

неузгодженість між приписами законодавчих актів. Зокрема, відповідно до 

вимог ст. 7 Закону України «Про розвідувальні органи» координацію їхньої 

діяльності здійснює Президент України через очолювану ним Раду 

національної безпеки і оборони України. Водночас ч. 3 ст. 20 Закону України 

«Про національну безпеку України» надає Президентові право створювати 

координаційний орган з питань розвідувальної діяльності. У цьому разі 

визначено множинність варіантів реалізації повноважень Президента 

України у цій сфері. 

Іншими прикладами застосування координації є органи при 

Президентові України у сфері оборонної промисловості. Зокрема,  Указом 

Президента України від 12.06.2015 р. № 329/2015 було утворено Міжвідомчу 

комісію з питань оборонно-промислового комплексу, як робочий орган 

РНБО України [455]. Цей робочий орган також здійснює координацію за 

відсутності повноважень субординації щодо державних органів. Відповідні 

повноваження реалізує безпосередньо Президент України як голова РНБО. 

Міжвідомчу комісію було ліквідовано на підставі рішення РНБО України від 

02.11.2019 р., введеного в дію Указом Президента України від 08.11.2019 р. 

№ 831/2019 [527]. 

На відміну від координуючого характеру реалізації повноважень 

Президента України у військовій сфері, більше проявляється характер 

субординації. Зокрема, відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про 

оборону України» для забезпечення стратегічного керівництва Збройними 

Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними 

органами в особливий період може створюватися Ставка Верховного 

Головнокомандувача як вищий колегіальний орган воєнного керівництва 

обороною держави у цей період [538]. Найменування «ставка» для такого 

органу є радше даниною історичній традиції – протягом воєн ХХ століття 

цим терміном зазвичай йменувався допоміжний (польовий) штаб, що 

розміщувався разом з командувачем армії [751, c. 12], не ототожнюючись із  
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Головним (Генеральним) штабом, як органом військового планування. На 

відміну від російської імператорської армії, в Україні періоду УНР та 

Гетьманату «ставкою» (зазвичай, в листуванні або у пресі), називалося 

тимчасове місце перебування робочого органу вищого військового 

управління – штабу при керівництві держави. В Україні законодавчо 

започаткована ще 1991 році, Ставка Верховного Головнокомандувача була 

регламентована на рівні підзаконних актів лише у 2017 році на підставі Указу 

Президента України від 10.10.2017 р. № 313/2017. Функціонування Ставки 

Верховного Головнокомандувача однозначно пов’язане з існуванням у 

державі  особливого періоду у розумінні Закону України «Про оборону 

України». Але у структурі РНБО, як робочий орган, існує Воєнний кабінет, 

що утворений Указом Президента України від 12.03.2015 р. № 139/2015 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 

року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України». 

Водночас, як показує аналіз Положення про цей орган, він також створений 

як робочий орган РНБО в особливий період [451]. Поки що, за відсутності у 

відкритому доступі Положення про Ставку Верховного 

Головнокомандувача, вкрай складно оцінити можливість дублювання 

повноважень і компетенції зазначених органів, але їх паралельне існування 

повинно мати належне обґрунтування. Окрім цього, Воєнний кабінет РНБО 

так само, як і РНБО, очолює Президент України, його секретарем є Секретар 

РНБО, хоча персональний склад дещо відрізняється. Зокрема, до складу 

Воєнного кабінету входять голова Державної прикордонної служби України 

та командувач Національної гвардії України, що не є членами РНБО. 

Водночас Генеральний прокурор, Міністр юстиції України, голова 

Національного банку України, Міністр інформаційної політики України та 

голова Служби зовнішньої розвідки України, які входять до складу РНБО, не 

є членами Воєнного кабінету РНБО.  

Визначення сутності контрольної складової у діяльності Президента 

України та відповідних органів при Президентові відповідно до вимог 
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чинного законодавства, можливо дослідити як напрям демократичного 

цивільного контролю, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469-VIII, визначається як 

«комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України 

правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для 

забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості 

органів сектору 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». 

Загалом сутність цивільного контролю, концепт якого виник після 

Другої світової війни, як відповідь ліберальних політичних інститутів на 

небезпеку невиправданого посилення суспільної ролі військової організації, 

полягає у встановленні механізмів впливу на воєнну організацією, 

побудовану за ієрархічним принципом для забезпечення її підзвітності і 

підконтрольності суспільству в особі обраних ним демократичних інститутів 

[845; 871; 892].  

Належність Президента України до суб’єктів демократичного 

цивільного контролю визначена з самого початку законодавчої регламентації 

цих відносин. Зокрема, ст. 6 Закону України «Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» 

від 19.06.2003 р. до числа суб’єктів контролю був віднесений Президент 

України. Доцільність зазначеного не викликало запитань. Водночас згідно з 

п. 17 ст. 106 Конституції України Президент є Верховним 

Головнокомандувачем Збройних Сил України. Одночасно він «здійснює 

керівництво у сферах національної безпеки і оборони» та  «призначає на 

посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших 

військових формувань». Керівництво Збройними Силами України згідно зі 

ст. 7 Закону України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. № 1934-

XII також здійснює Президент України.   
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Тому його роль у здійсненні цивільного контролю виглядає двоякою. З 

одного боку, Президент має бути наділеним певним (і повним) обсягом 

владних повноважень у сфері національної безпеки і оборони для реалізації 

конституційної функції Верховного Головнокомандувача. З іншого – має 

виступати суб’єктом здійснення цивільного контролю за Воєнною 

організацією. Можлива диференціація мала би проходити у залежності від 

стану миру чи війни, але вітчизняна правова реалія тривалий час оперує 

поняттям «особливого періоду», як правового режиму, що фактично є 

ситуацією постійної надзвичайності, але не станом війни. Практичні 

труднощі зумовлені не термінологічними неузгодженнями законодавчих 

дефініцій, а механізмом реалізації владних повноважень через відповідні 

державні органи. Прямі приписи чинної Конституції України взагалі не 

визначають можливості існування при Президентові України спеціального 

державного органу (адміністрації, канцелярії тощо).  Пунктом 28 частини 1 

статті 106 Конституції України передбачено повноваження Президента на 

створення для здійснення його повноважень консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів і служб. Отже, перелічені у тексті Конституції 

України інституції мають лише допоміжний характер і мету – здійснення 

повноважень Президента України, не маючи (за змістом законодавчого 

припису) власних. Діяльність цих утворень досліджували чимало науковців 

[63; 69; 253; 254].  

Уточнюючи напрями реалізації повноважень Президента України 

щодо контролю, ст.  5 Закону України «Про національну безпеку України» 

визначено, що такий контроль здійснюється Президентом: безпосередньо, 

через Раду національної безпеки і оборони, чи через створювані ним у разі 

необхідності консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. 

Обрана законодавцем термінологічна конструкція «у разі необхідності» не 

дає змоги зробити однозначний висновок про необхідність спеціального 

створення перелічених органів і служб, або ж наділення повноваженнями (чи 

використання наявних) вже утворених консультативних, дорадчих, 
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допоміжних органів і служб. Серед зазначених форм реалізації не викликає 

труднощів (за винятком організаційних) безпосереднє здійснення контролю 

Президентом. Рада національної безпеки і оборони України є 

координаційним органом при Президентові України. Частина 2 статті 107 

Конституції України визначає повноваження Ради з контролю діяльності 

органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. У 

літературі висловлено думку, що Рада національної безпеки і оборони 

України має структуру, до якої належить не тільки її персональний склад, а й 

Секретар та Апарат [716, c. 33]. 

 Водночас така позиція може враховуватись у науковій дискусії, хоча 

безпосередньо в тексті спеціального законодавчого акту – Закону України 

«Про Раду національної безпеки і оборони України», належність апарату до 

«структури» випливає лише з того факту, що стаття 8 розміщена у розділі ІІІ, 

який має назву «Склад і структура Ради національної безпеки і оборони 

України». Крім того, офіційного тлумачення цих правових норм поки що 

немає, а безпосередній текст ст. 107 Конституції України термін «структура» 

щодо Ради національної безпеки і оборони України не згадує. У такий спосіб 

можливість здійснення контрольних повноважень Апаратом (а не 

безпосередньо Радою) прямо законодавчо не визначена. Компетенція, яка 

передбачена ст. 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і 

оборони», стосується саме Ради, а не її Апарату. Чинне нині Положення про 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України, яке затверджено 

Указом Президента України від 14.10.2005 р. № 1446, визначає, що Апарат 

забезпечує здійснення контрою за виконанням рішень Ради, актів та доручень 

Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря 

Ради. Отже, повноваження безпосереднього контролю у цій сфері відсутні і в 

Апарату, і в Секретаря, якщо тільки здійснення такого контролю не 

покладено на них індивідуальним правовим актом Президента України.  

Загалом здійснення контролю через допоміжні органи і служби 

відповідає приписам п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України, водночас поки що 
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не вирішено низку правових проблем існування та компетенції таких органів. 

Зокрема, про відсутність системи органів, узгодження їх компетенції та 

повноважень і нормативно-правового забезпечення у науковій літературі вже 

йшлося [69, c. 104].  

Натомість основною перепоною цьому є все-таки відсутність прямого 

припису Конституції України про наявність при Президентові державного 

органу забезпечення реалізації його повноважень (канцелярія, апарат, 

адміністрація тощо). Унаслідок цього, відповідний «головний орган» при 

Президентові України, що відомий під термінами «Адміністрація», 

«Секретаріат» та «Офіс», у будь-якому разі буде постійно діючим 

допоміжним органом. Основним завданням Офісу Президента нині є 

організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне 

та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених  

Конституцією України повноважень, а його контрольні функції стосуються 

лише здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень, доручень 

Президента України.     

Однак склалася певна практика стосовно діяльності інших органів 

здійснення контролю у сфері національної безпеки і оборони, що пов’язано з 

реалізацією безпосередніх повноважень Президента України. 

Зокрема, ще 27 лютого 1995 року при Президентові України було 

створено Генеральну військову інспекцію [581]. Згідно з приписами абзацу 2 

п. 1 зазначеного Указу ця інспекція є «окремим військовим органом, 

підпорядкованим Президенту України», що здійснює постійний контроль. 

Формулювання «окремий військовий орган» нині не відповідає чинному 

законодавству у військовій сфері, але у будь-якому разі вважати цей орган 

суб’єктом цивільного контролю неможливо, оскільки він належить до 

військової організації, а основна її функція  –  здійснення постійного 

контролю у межах реалізації повноважень Президента України як 

Верховного Головнокомандувача [581]. У майбутньому зазначена інспекція 
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була ліквідована (а точніше реорганізована до складу інших підрозділів 

Адміністрації Президента України), але вже без контрольних повноважень. 

Окрім цього, у 2015 році створено робочий орган Ради національної 

безпеки і оборони України – Воєнний кабінет. Зазначений орган належить до 

системи робочих органів Ради національної безпеки і оборони, але значною 

мірою з координуючими, а не контрольними функціями. З огляду на 

відсутність у відкритому доступі нормативно-правового акту, що 

регламентує повноваження Ставки Верховного Головнокомандувача, 

неможливо оцінити її повноваження щодо здійснення контролю. Це саме 

стосується й органу у сфері координації розвідки, що періодично 

утворюється при Президентові України. 

Управлінська практика, що склалась у нашій державі, передбачає й 

інші форми. Зокрема, постійний контроль за додержанням конституційних 

прав  громадян  і законодавства  в  оперативно-розшуковій  діяльності,  

діяльності у сфері охорони державної  таємниці  органів  і  підрозділів  

Служби безпеки України,  а  також  контроль  за відповідністю Конституції  

і законам України виданих Службою  безпеки  України  

положень, наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок покладено на 

Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю 

Служби безпеки України [550]. Тобто у цьому разі чітко визначено предмет 

та форми контролю. Але назвати його цивільним навряд чи можливо, з огляду 

на приписи п. 6-1 Положення про повноваження Уповноваженого 

Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки 

України, яка встановлює, що на цю посаду, зазвичай, призначається 

військовослужбовець Служби безпеки України, що відряджається до  

Адміністрації  Президента України [461]. До речі, існування такої особи і 

статус «уповноваженого» також не повною мірою відповідає Конституції 

України, оскільки за буквальним тлумаченням його важко віднести до 

органів чи служб. Поки що чинним законодавством передбачено 

функціонування, окрім згаданого вище, Уповноваженого Президента 



263 

 

України з прав дитини, Уповноваженого Президента України у справах 

кримськотатарського народу та деяких інших. У наукових працях, 

присвячених дослідженню окремих правових питань діяльності 

уповноважених Президента України, підкреслено дещо обмежений характер 

їх повноважень, з огляду на те, що метою діяльності уповноважених є 

забезпечення реалізації певних повноважень Президента України в окремих 

сферах [252]. Водночас ст. 106 Конституції України передбачає, що 

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам. У 

такий спосіб характер діяльності Уповноважених у реалізації повноважень 

Президента України може бути тільки допоміжним.  

Стаття 13 Закону України «Про національну безпеку України» 

конкретизує зміст повноважень Президента України зі здійснення 

керівництва у сферах національної безпеки і оборони, серед яких немає 

повноважень винятково зі здійснення контролю. Тобто відсутній 

організаційно-правовий механізм здійснення Президентом України 

контролю, як складової демократичного цивільного контролю.  

Крім того, у Конституції України відсутні приписи, які б давали змогу 

однозначно віднести Президента України до виконавчої влади. Відповідно до 

ст. 113 Конституції України вищим органом виконавчої влади є Кабінет 

Міністрів України. Чинний Закон України «Про національну безпеку 

України» визначає роль Кабінету Міністрів України двояко – з одного боку, 

як складової демократичного цивільного контролю (ст. 7 Закону), з іншого – 

наділяє його певними прямими повноваженнями у цій сфері. Зокрема, 

йдеться про надання ним звітів до Верховної Ради України про діяльність 

складових сектору безпеки і оборони (поряд із СБУ та УДО). Таке положення 

потребує додаткових узгоджень, оскільки не досить детально визначено поле 

для звітування, враховуючи склад сектору безпеки і оборони. При тому, що 

Кабінет Міністрів є одночасно і суб’єктом забезпечення контролю щодо 

діяльності Збройних Сил України, Державної спеціальної служби 

транспорту, Національної поліції України, Національної гвардії України, 
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Державної прикордонної служби України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших органів 

виконавчої влади, які входять до сектору безпеки і оборони України (ч. 2 ст. 

7 Закону). Тобто у такому разі встановлюється багатоступеневий цивільний 

контроль, або ж Кабінет Міністрів України одночасно є і суб’єктом, і 

об’єктом контролю. 

Окрім цього, Кабінет Міністрів України спрямовує і координує 

діяльність низки суб’єктів сектору безпеки і оборони через Міністра 

внутрішніх справ України (ч. 3 ст. 18 Закону), здійснює керівництво 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (ч. 2 ст. 22 

Закону), визначає порядок проведення, організовує, контролює та 

попередньо схвалює результати проведення оборонних оглядів (ч. 3 ст. 27 

Закону), бере участь в ухваленні документів стратегічного оборонного 

планування (ст. ст. 28–30 Закону), здійснює визначені законодавством 

повноваження щодо державного оборонного замовлення та його 

фінансування. Такий обсяг повноважень Кабінету Міністрів України 

конкретизує приписи ст. 116 Конституції України стосовно здійснення 

заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України. 

 

3.2 Становлення системи державних органів із забезпечення 

національної безпеки    

 

Окрім конституційно визначених суб’єктів забезпечення національної 

безпеки, її забезпечують державні органи (суб’єкти), що діють відповідно до 

спеціальних законодавчих актів.  

Відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про основи національної 

безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV до числа суб’єктів забезпечення 

національної безпеки України було віднесено доволі значне коло державних 

органів, окрім конституційно визначених (Верховної Ради України, 
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Президента України, Кабінету Міністрів України, РНБО), це були 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк 

України (НБУ), суди загальної юрисдикції, прокуратура України, місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, та окремо – 

Збройні Сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна 

служба та інші військові формування, утворені відповідно до законів 

України. У 2015 році до числа суб’єктів забезпечення національної безпеки 

України було також віднесено Національне антикорупційне бюро України 

(НАБУ) та органи і підрозділи цивільного захисту.  

Оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони, що 

відбулось у 2018 році, дещо уточнило побудову системи сектору безпеки і 

оборони, шляхом введення нових термінів – «сектор безпеки і оборони», 

«сили безпеки» та «сили оборони». У такий спосіб усі державні органи, що 

забезпечують національну безпеку України, або беруть участь у такому 

забезпеченні, належать до сектору безпеки і оборони, і відповідно до його 

окремих складових.  

Отже, потрібно розглядати склад сектору безпеки і оборони та 

відповідні повноваження його складових, ґрунтуючись на систематизації, яка 

визначена законодавчим актом. На відміну від простого перерахування 

суб’єктів забезпечення національної безпеки Україні, що мало місце у Законі 

України «Про основи національної безпеки України», новий законодавчий 

акт намагається побудувати певну систему сектору безпеки і оборони, що 

складається із чотирьох складових. До їх числа належать сили безпеки, сили 

оборони, оборонно-промисловий комплекс, а також громадяни і громадські 

об’єднання. Перші дві складові сектору безпеки і оборони не 

диференційовані у приписах ч. 2 ст. 12 Закону України «Про національну 

безпеку України». На рівні термінологічного роз’яснення у ст. 1 Закону 

вказано, що до «сил безпеки» віднесено: правоохоронні органи,  

розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, сили цивільного захисту, інші органи, на які 
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Конституцією та Законами України покладено функції із забезпечення 

національної безпеки держави.  

До сил оборони віднесено: Збройні Сили України, військові 

формування, правоохоронні органи, розвідувальні органи, органи 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які 

Конституцією та Законами України покладено функції із забезпечення 

оборони держави. 

Тобто, враховуючи можливість для одного органу, що входить до 

підгрупи за такої класифікації, одночасно належати до «сил безпеки» і «сил 

оборони», законодавець у формулюванні приписів ст. 12 Закону України 

«Про національну безпеку України» змінив підходи, перелічивши відповідні 

державні органи, що входять до сектору безпеки і оборони. 

До прямо перелічених у Законі нині належать: Міністерство оборони 

України, Збройні Сили України, Державна спеціальна служба транспорту, 

Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, 

Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, 

Державна міграційна служба України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Управління державної 

охорони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України,  

розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову 

політику. 

Законодавчі дефініції, зазначені ст. 1 Закону, що на першій погляд, є 

безсистемними, оскільки об’єднують і класифікують органи (сили, 

формування) за різними ознаками, зумовлені законодавчими приписами 

актів, що приймалися з 1991 року стосовно правового статусу того чи іншого 

органу. Подальші реформи державного управління стосовно органів 

виконавчої влади змінили підходи, але не здійснена до кінця реформа 

зумовила труднощі у розумінні правового статусу окремих органів. 
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Поки що у тексті Закону перелічено 13 державних органів та два 

формулювання, що можуть змінюватися внаслідок зміни у інших 

законодавчих актах. З числа цих органів нині 2 мають статус міністерств 

(Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ), що відповідає 

вимогам Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Статус 

інших державних органів доволі різний, що передусім зумовлено приписами 

спеціального законодавства, яке не уніфіковувалося протягом тривалого 

часу. 

Зокрема, Збройні Сили України з часу свого утворення мають статус 

військового формування [518]. При цьому статус «інших військових 

формувань» та питання юридично коректного віднесення державних органів 

чи їх складових до числа таких формувань, залишається проблематичними. 

Державна спеціальна служба транспорту відповідно до вимог ст. 1 

Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» від 

05.02.2004 р. № 1449-IV, є «спеціалізованим військовим формуванням». 

Виходячи із відповідного організаційного механізму та враховуючи приписи 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», вона є 

центральним органом виконавчої влади (службою), діяльність якої 

спрямовується Міністром оборони України. 

Національна гвардія України є «військовим формуванням з 

правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства 

внутрішніх справ України» (ст. 1 Закону України «Про Національну гвардію 

України» від 13.03.2014 р. № 876-VII). Очолює Національну гвардію 

головний орган військового управління, який очолює командувач. Водночас 

чинний Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» відносить 

до їх числа лише служби, агентства, інспекції. У такий спосіб віднесення НГУ 

до числа центральних органів виконавчої влади не є юридично коректним.  

Статус Національної поліції України законодавець прямо визначив як 

центральний орган виконавчої влади (ст. 1 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII), хоча серед видів центральних органів 
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виконавчої влади, визначених ст. 16 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади», «поліції» немає.  

Правова регламентація статусу Державної прикордонної служби 

змінювалася з часу прийняття спеціального законодавчого акту – Закону 

України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. № 

661-IV. Чинна редакція Закону визначає її статус як «правоохоронного 

органу спеціального призначення», до складу якого входить центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

державного кордону (ст. 6 Закону). Таким органом є Адміністрація 

Державної прикордонної служби, яка діє відповідно до Положення про неї 

[447]. 

Державна міграційна служба України, що діє на підставі Положення 

про неї [454], є центральним органом виконавчої влади, статус якого 

повністю відповідає вимогам Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади».  

Аналогічним є статус Державної служби з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС). Водночас проблемним питанням є належне визначення та 

класифікація серед сил безпеки т. зв. «сил цивільного захисту», оскільки 

спеціальний кодифікований законодавчий акт відносить до їх числа 

«аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші 

формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних 

ситуацій» [256]. 

Організаційно-правовий статус Служби безпеки України змінювався з 

часу ухвалення спеціального законодавчого акту. Зокрема, ст. 1 Закону 

України «Про Службу безпеки України» визначала її статус як «державного 

правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує 

державну безпеку України» [572]. При ухваленні Закону України «Про 

національну безпеку України», у ст. 1 Закону України було внесено зміни 

щодо правового статусу СБУ, що став визначатись, як «державний орган 
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спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує 

державну безпеку України» [572]. 

Управління державної охорони є державним правоохоронним органом 

спеціального призначення, підпорядкованим Президентові України (ч. 1 ст. 

11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб» від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР).  

Правовий статус ДССЗЗІ України також є доволі складним і загалом 

подібним до статусу Державної прикордонної служби. Стаття 2 Закону 

України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України» визначає її статус, як державного органу. Водночас у її складі є 

центральний орган виконавчої влади, що «забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, 

захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним 

ресурсом України» (ст. 5 Закону). Нині таким органом є Адміністрація 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, що діє на 

підставі Положення про неї [448], при цьому статус Адміністрації є подібним 

до статусу Адміністрації Державної прикордонної служби, за винятком 

прямого підпорядкування Кабінету Міністрів України.  

Апарат Ради національної безпеки і оборони України є державним 

органом, який здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне 

забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України 

відповідно до Положення про нього, затвердженого Указом Президента 

України від 14.10.2005 р. № 1446/2005, хоча безпосередньо у тексті Закону 

України «Про Раду національної безпеки і оборони України» згадується лише 

про його статус юридичної особи на підставі змін, внесених у 2014 році [492]. 

Що стосується узагальненого терміну «розвідувальні органи», то ст. 6 

Закону України «Про розвідувальні органи» від 22.03.2001 р. № 2331-III 

визначає такий їх перелік: Служба зовнішньої розвідки України, 

розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган 
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спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах 

охорони державного кордону. 

З цього переліку два останні діють як органи у складі центрального 

органу виконавчої влади (Міністерства оборони та Адміністрації 

Держприкордонслужби). Служба зовнішньої розвідки відповідно є 

державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність [573].  

Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну військово-промислову політику, фактично 

покладено на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Відповідно до п. 1 Положення про це Міністерство, 

воно є головним органом, що забезпечує формування та реалізує державну 

військово-промислову політику [458].  

Тобто фактично з 13 прямо перелічених суб’єктів 2 є міністерствами; 2 

– центральними органами виконавчої влади зі статусом служби; 2 – 

центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом; 2 – 

органи, з центральними органом виконавчої влади у своєму складі; 2 – 

військові формування, 1 – державний орган, 1 – державний правоохоронний 

орган спеціального призначення, 1 – державний орган спеціального 

призначення з правоохоронними функціями.  До цього переліку можливо 

додати ще 1 міністерство (Міністерство економіки, торгівлі та сільського 

господарства України) та 1 державний орган (СЗР).  

У такий спосіб із 15 перелічених лише 5 мають правовий статус, що 

відповідає системі, визначеній Законом України «Про центральні органи 

виконавчої влади», а 2/3 органів мають правовий статус, що є унікальним. 

Ще більш неоднозначним є питання визначення військової організації, 

тому що особливість та унікальність складу і правового статусу т. зв. «інших 

військових формувань» зумовлює потреби у реформуванні системи 

державних органів у сфері національної безпеки у напрямі їх 

«демілітаризації». Загалом питання демілітаризації, уточнення функцій 

військової організації та військового командування перебувають у полі зору 
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науковців доволі давно, але питання є занадто політизованим [212,  c. 59; 603, 

с. 160–161; 623, c. 142–143, 148–150].  

Загалом вжиття термінології «демілітаризації» для окремих державних 

органів України, насамперед – для Служби безпеки України (СБУ), є  

постійним трендом політичного і правового дискурсу останні 15 років. Також 

термін «демілітаризація» вживався і у питаннях реорганізації прикордонної 

служби у контексті здійснення правоохоронної діяльності у сфері 

державного кордону, а також при проведенні реформ у пенітенціарній і 

пожежній службах. Зазвичай йдеться про організаційні реформи у тих 

органах, у складі яких є військові формування, або тих, у штатах яких 

перебували військовослужбовці. 

Зазначена вимога щодо СБУ інколи транслюється для засобів масової 

інформації, а також широко обговорюється у різноманітних сферах у 

контексті здійснення загальних реформ політичного устрою держави. 

Яскравим прикладом суспільного інтересу та виробленого підходу до цієї 

проблематики може слугувати публікація дослідження на тему: «Правова 

система та захист права власності», що презентовано Центром вільної 

економіки ім. К. Бендукідзе 18 червня 2018 року. Зазначене дослідження є 

цілком логічним, якщо аналізуючи негативний вплив на бізнес з боку 

представників правоохоронних органів (передусім – СБУ), що 

підтверджується низкою прикладів за останні роки, називає 

«демілітаризацію» СБУ першою складовою її реформування [328].  

«Демілітаризаційна» риторика здебільшого вживається як необхідна  

умова здійснення реформ у секторі безпеки і оборони, що спрямовані на 

підвищення ефективності цієї системи. Досить часто «демілітаризації» 

надаються значні очікування. Однак таке розуміння зазначених процесів не 

повною мірою ґрунтується на особливостях політичної і правової системи 

держави, а також вимогах чинного законодавства. До того ж ужиття терміну 

«демілітаризації» позбавлено і системного розуміння, оскільки чомусь 

стосується лише окремих державних органів і військових формувань 
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(зазвичай, СБУ), хоча іноді використання поняття «демілітаризація» на 

політичному, медійному та публіцистичному рівнях допускалось і щодо тих 

державних органів, що власне ніколи і не були військовими формуваннями 

(наприклад, міліції).  

Нині чіткий законодавчий статус військового формування мають лише 

Збройні Сили України, Національна гвардія України та Державна спеціальна 

служба транспорту України. Оскільки відповідно до вимог чинного 

законодавства військовослужбовцями комплектуються також СБУ, СЗР, 

УДО та Держприкордонслужба, а відповідно до Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII 

військову службу проходять у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, є підстави стверджувати, що зазначені вище державні органи 

юридично можуть вважатися військовими формуваннями, хоча такий статус 

для них законодавчо прямо не передбачено.  

Коли йдеться про демілітаризацію спецслужб, зазвичай, згадують 

рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи, в яких викладена 

зазначена концепція. 9 листопада 1995 року Україна приєдналась до Ради 

Європи. Прийняттю України передував Висновок ПАРЄ «Щодо заявки 

України на вступ до Рад Європи» від 26 вересня 1995 року № 190 (1995). 

Зазначений документ містить аналіз чинного в Україні законодавства, стану 

демократизації суспільства та дотримання прав і свобод людини і 

громадянина. Водночас у ньому наявні і відповідні зобов’язання, які 

прийняла Україна при вступі до Ради Європи. Серед цих зобов’язань немає 

згадки про спеціальні служби або розвідувальні органи та їх діяльність.  

До 1999 року питання стосовно діяльності спеціальних служб або 

розвідувальних органів на рівні Ради Європи не підіймалися. 26 квітня 1999 

року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рекомендації № 1402 

(1999) «Контроль за службами внутрішньої безпеки в країнах-членах», що 

мав універсальний характер і не стосувався конкретної країни. Основними у 

рекомендаціях є розділи «Організація діяльності служб внутрішньої безпеки» 
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та «Щодо оперативної діяльності внутрішніх служб безпеки». Саме в тексті 

зазначених рекомендацій і міститься таке положення: «бажано (should 

preferably) не створювати служби внутрішньої безпеки у військовій 

структурі. Цивільні служби безпеки також не повинні організовуватися 

військовим або напіввійськовим чином (organized in a military or semi-military 

way)» [888].  

Рекомендації ПАСЄ було ухвалено на підставі звіту 8301 (1999) 

спеціального доповідача з цієї проблеми депутата Д. Фрюнди (Румунія). Звіт 

містить досить ґрунтовний аналіз випадків порушення «службами 

внутрішньої безпеки» країн-членів Ради Європи прав і свобод людини, участі 

їх співробітників у політичних переслідуваннях, корупційних ланках та 

організованій злочинності. Автор звіту зосередив увагу на «службах 

внутрішньої безпеки», тобто державні органи, що виконували функції 

контррозвідки, боротьби з тероризмом та політичним екстремізмом у межах 

держави. Розвідувальні органи, що здійснювали діяльність за межами своєї 

держави, окремо не досліджувалися. На складання звіту вплинули події, 

пов’язані із розпадом СРСР, декомунізацією у країнах Східної Європи та 

негативні аспекти діяльності системи політичної юстиції у цих країнах за 

останні п’ятдесят років. Позиція щодо «демілітаризації» спеціальних служб 

ґрунтувалася фактично на одному положенні, зазначеному в меморандумі 

Д. Фрюнди (складової частини звіту). Йдеться про те, що спеціальні служби, 

організовані у військовій структурі, є «закритими та ієрархічними» 

утвореннями з мінімізованим публічним наглядом, контроль за якими у 

багатьох випадках зазвичай здійснюється військовими судами [187; 811]. 

Отже, основним проблемним моментом, на думку автора звіту, є позбавлення 

служб внутрішньої безпеки контролю суспільства, а також введення 

окремого судового контролю військовими судами, що створює передумови 

до порушення прав і свобод людини і громадянина. 

Зазвичай, говорячи про реформування спеціальних служб в Україні 

відповідно до рекомендацій ПАРЄ, згадують також і про Рекомендації ПАРЄ 
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№ 1713 (2005) «Демократичний контроль над сектором безпеки у державах-

членах», які було ухвалено 23 червня 2005 року на підставі звіту № 10567, 

підготовленого депутатом Л-М. Дюпюі (Іспанія, Каталонія) [187; 891]. 

Зазначений документ присвячений більш широкому колу питань, аніж ті, що 

розглядались у Рекомендації № 1402 (1999). Він містить іншу термінологію 

та дещо інші підходи, основні наведені висновки стосуються 

«розвідувальних служб» (intelligence services), а не служб внутрішньої 

безпеки. До того ж у Рекомендаціях не зроблено ніяких висновків щодо 

військового статусу цих служб.  

Якщо аналізувати т. зв. проміжні резолюції ПАРЄ, що стосувалися 

виконання зобов’язань України, то вперше на необхідності реформування 

СБУ у розрізі Рекомендацій 1402 (1999) та 1713 (2005) було акцентовано у 

п. 13.5 Резолюції ПАРЄ № 1466 (2005) «Про виконання обов’язків та 

зобов’язань Україною». У майбутньому зазначені рекомендації неодноразово 

згадувались у відповідних актах. Крім того, в Указі Президента України від 

20.01.2006 р. № 39/2006 «Про План заходів із виконання обов’язків та 

зобов’язань, що випливають з її членства в Раді Європи» термінологічно 

рекомендації ПАРЄ ототожнювалися з «європейськими стандартами» [549]. 

При цьому «демілітаризація», як необхідна умова реформування СБУ, 

активно  розглядалась у різних аспектах, а сама сутність рекомендації під 

сумнів не ставилася.  

Повертаючись до аналізу змісту Рекомендацій № 1402 (1999), доречно 

виокремити такі складові.  

По-перше, термін «воєнна організація» (military structure) у 1999 році 

вітчизняному законодавству відомий не був, за винятком ужиття терміну в 

Концепції (Основах державної політики) національної безпеки, що не був 

законодавчим актом. Згодом, після ухвалення Закону України «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами держави», зазначене поняття стало предметом 

уваги науковців. Загалом було запропоновано трактувати Воєнну 



275 

 

організацію, як сукупність державних органів (і військових формувань), що 

призначені для виконання певних функцій – передусім функції оборони 

держави і пов’язаних із нею [426]. Сам собою термін «Воєнна організація» є 

перекладом англомовного поняття «military structure», що тлумачиться і як 

структура збройних сил держави, і як сукупність військових органів, і як 

організація військових формувань [14]. Імплементація терміну у вітчизняне 

законодавство не вирішило неоднозначності його розуміння. Зокрема, ст. 1 

Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією та правоохоронними органами держави» визначала зазначену 

організацію, як охоплену «єдиним керівництвом сукупність  органів   

державної   влади,   військових   формувань, утворених відповідно  до  

Конституції  і законів України,  діяльність яких перебуває  під  

демократичним  контролем суспільства  і  відповідно  до  Конституції  та  

законів  України безпосередньо спрямована на вирішення  завдань  захисту  

інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз». Отже, ключовим 

моментом у цьому визначенні є згадка про охоплення організації єдиним 

керівництвом, тобто підпорядкування її Верховному Головнокомандувачу. 

Водночас ані у питанні функцій такої організації [426, c. 30], ані у визначенні 

її суб’єктного складу єдності у розумінні не було [686, c. 7–9]. Однак, з 

ухваленням Закону України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018 р. № 2469-VIII, термін «Воєнна організація» з тексту законодавчих 

актів було взагалі вилучено. Тому нині неможливо чітко ототожнити поняття 

«воєнна організація» у розумінні Рекомендації № 1402 (1999) із 

законодавчими реаліями України. У вкрай загальному розумінні можливо 

вважати «Воєнною організацією» сукупність формувань, укомплектованих 

військовослужбовцями, на яких розповсюджувалася дія Статутів ЗСУ. 

По-друге, використана у тексті Рекомендації № 1402 (1999) мовна 

конструкція «військовим або напіввійськовим чином» щодо організації 

служб внутрішньої безпеки видається невдалою, оскільки незрозуміло, що 

саме мав на увазі доповідач ПАРЄ під терміном «напіввійськовий» – 
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часткову підпорядкованість державного органу, наявність підрозділів 

державного органу з різним правовим статусом, наявність у державному 

органі посадових осіб з різним правовим статусом (зокрема, 

військовослужбовців), існування ієрархії і дисциплінарних вимог подібних 

військовим, чи щось інше.  

По-третє, необхідно досліджувати рекомендації ПАРЄ системно і у 

комплексі з міркуваннями, що наведено у звіті, на підставі якого ухвалено 

рекомендацію. Основним застереженням, втіленим у рекомендації, є 

запобігання передумовам порушенню прав і свобод людини і громадянина у 

діяльності служб внутрішньої безпеки, для чого має бути створений механізм 

громадського (суспільного) контролю за їх діяльністю. Історично 

притаманна військовим формуванням закритість від громадського контролю 

може бути подолана шляхом ухвалення належного законодавства у цій сфері 

та створення дієвих і прозорих механізмів контролю. 

Отже, «демілітаризація» щодо будь-якого державного органу прямо не 

випливає із вимог Рекомендації № 1402 (1999). В усякому разі її можливо 

тлумачити різними способами, найважливішим у цьому є належне розуміння 

спрямованості застережень Рекомендації, а не довільне використання 

окремих термінів з її тексту.  

Водночас у науковій літературі окремими дослідниками зосереджено 

увагу на інші проблемні моменти у регламентації правового статусу 

державних органів у сфері безпеки [33; 67; 144; 150; 187; 189; 217; 377; 411; 

413; 430; 431; 469; 479]. Зазначені вище законодавчі неузгодження було 

відмічено у літературі, проте з’ясування правового статусу державних 

органів залишається дискусійним питанням. Іноді пропозиції зводяться до ще 

більш своєрідних конструкцій у визначенні правового статусу державного 

органу. Так, наприклад, запропоновано визначати Державну прикордонну 

службу як «збройне формування спеціального призначення з 

правоохоронними функціями» [479]. А. В. Журавльовим у питанні 

визначення правового статусу УДО запропоновано вважати його «органом 
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державної влади», який спеціально уповноважений для здійснення державної 

охорони [217, c. 61]. Правовий статус СЗР, попри неоднозначність 

законодавчого формулювання, доволі часто тлумачать або як чітко 

визначений правоохоронний орган, або ж як орган, що «реалізує окремі 

правоохоронні функції» [765, c. 151, 154]. 

Стосовно СБУ, висловлювалася думка про віднесення Служби до 

окремої гілки влади у нашій державі, як органу, що «реалізує державну 

владу» [33, c. 26].  

Викладені вище позиції зумовлені особливостями конструктивної 

побудови системи влади в державі, що від самого початку закладена в 

Конституції України і у майбутньому була модернізована низкою 

законодавчих актів, передусім, Законом України «Про центральні органи 

виконавчої влади». Особливість правового статусу Президента України, як 

гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ч. 2 

ст. 103 Конституції України), зумовлює здійснення ним певних повноважень 

із забезпечення державної незалежності, національної безпеки, а також тих, 

що пов’язані із його статусом Верховного Головнокомандувача Збройних 

Сил України, зокрема, здійснення керівництва у сферах національної безпеки 

і оборони (п. п. 1, 17 ст. 106 Конституції України). Водночас відсутність 

прямого конституційного припису про належність Президента України до 

виконавчої гілки влади, зумовила і певні обмеження у дефініціях щодо 

правового статусу тих державних органів, керівництво якими здійснює 

Президент. Усі зазначені органи можна вважати складовою «воєнної 

організації», оскільки вони одночасно є військовими формуваннями, а їх 

співробітники (більшість) проходять військову службу і є 

військовослужбовцями.  

Якщо ж аналізувати суб’єктний склад таких органів, то до їх числа 

належать насамперед СБУ, СЗР, УДО, Національна гвардія України та 

Державна прикордонна служба України. Аналогічні особливості у контексті 
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реалізації повноважень Президента України також і в інших розвідувальних 

органів. Статус перших трьох перелічених державних органів поки що не дає 

змоги зробити висновок про їх належність до центральних органів виконавчої 

влади згідно з приписами спеціального закону.  

Реалізація конституційних повноважень Президента України у 

зазначених сферах дійсно ускладнена внаслідок законодавчих колізій і 

залежить від взаємовідносин із Кабінетом Міністрів України, які законодавчо 

не регламентовані, на що вже було акцентовано увагу у науковій літературі, 

і що є цілком прийнятним [357].  

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» 

визначено, що міністерства забезпечують формування та реалізують 

державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи 

виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики. 

При цьому частина 2 статті 16 зазначеного Закону передбачає, що діяльність 

центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із 

законодавством. Прийняття вказаного вище Закону у 2011 році мало 

підсумовувати здійснення адміністративної реформи, спрямованої, зокрема, 

на упорядкування діяльності різних державних органів, які фактично 

належать до виконавчої влади, але внаслідок приписів спеціального 

законодавства, мають особливий правовий статус. Зазначений стан речей був 

предметом досліджень учених у галузі адміністративного права, а наявність 

правових проблем у діяльності державних органів зі спеціальним статусом 

констатувалася досить давно [313, с. 3].  

Одна і після чергового етапу адміністративної реформи державні 

органи з різним спеціальним статусом продовжують існувати. За оцінками, 

зробленими В. Мельниченком ще у 2013 році, щонайменше 5 державних 

органів, маючи визначений статус центральних органів виконавчої влади, не 

здійснюють свою діяльність через міністрів [366]. Прикладом такого органу 

є Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, особливості 
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визначення правового статусу якої розглядалися вище. Однак, окрім таких 

органів, законодавчо передбачені державні органи зі спеціальним статусом, 

що не визначені як центральні органи виконавчої влади, до числа яких власне 

і належать СБУ, УДО та СЗР. Це положення цілком правильно підмітив 

Р. Ф. Баранецький [33, c. 22–23, 26], хоча зазначене і не дає підстав 

стверджувати про «особливий» характер СБУ у системі організації влади в 

Україні.  

Отже, належність низки державних органів, які традиційно 

йменуються «спецслужбами» (або «службами внутрішньої безпеки»), до 

воєнної організації у сучасних вітчизняних умовах зумовлено насамперед 

прогалинами у визначенні правового статусу Президента України у системі 

гілок влади. Президент України не може керувати державними органами, до 

того ж на виконання буквальних приписів Конституції України він повинен 

здійснювати свої повноваження особисто. Усі органи, що створюються при 

Президентові, мають допоміжний характер.  

За таких умов саме здійснення ним функції безпосереднього 

управління у сфері національної безпеки і оборони, як Верховного 

Головнокомандувача, зумовлює приналежність СБУ, СЗР та УДО до 

військових формувань (або до складових Воєнної організації, хоча поки що 

такий термін і відсутній у чинному законодавстві). Позбавлення зазначених 

державних органів такого (військового) статусу означатиме і необхідність 

розробки та впровадження спеціального механізму управління у цій сфері, 

оскільки здійснення Президентом України безпосередніх повноважень у 

визначених сферах компетенції складових Кабінету Міністрів України в 

сучасному законодавстві обмежено. За останні роки такий стан речей 

можливо проілюструвати прикладами утворення нових правоохоронних 

органів. Так, Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14.10.2014 р. передбачено, що зазначений державний 

правоохоронний орган утворюється Президентом України (ч. 2 ст. 1 Закону), 

а його керівник (директор) призначається на посаду та звільняється з посади 
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Президентом України, окрім цього, Законом визначені повноваження 

Президента України щодо призначення членів конкурсної комісії з відбору 

та призначення директора бюро. Водночас такі повноваження Президента 

України відсутні в Конституції України, а відповідно до положень Закону 

України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. зазначене бюро 

до сектору безпеки і оборони не входить.  Прийнятий пізніше Закон України 

«Про Державне бюро розслідувань» ніби більш коректно визначає статус 

цього державного органу – саме як центрального органу виконавчої влади, 

щоправда діяльність якого здійснюється безпосередньо, а не через відповідне 

міністерство. Але і у цьому разі ст. 11 Закону визначає, що директора 

Державного бюро призначає Президент України, хоча ці повноваження 

Президента відсутні у Конституції України, а зазначене бюро також не 

належить до сектору безпеки і оборони. До того ж подальші законодавчі 

новації у цій сфері фактично вводить ДБР до числа державних органів 

«президентського підпорядкування».  

Отже, практика регламентації повноважень Президента України 

спеціальними Законами існує, хоча таку конструкцію важко назвати 

юридично бездоганною, на відміну від реалізації прямо передбачених 

Конституцією президентських повноважень у сфері національної безпеки і 

оборони. 

Іншим доволі складним питанням, окрім організації державних органів 

та можливої їх систематизації, є визначення співвідношення спеціальної 

діяльності, яку вони здійснюють.  

Насамперед йдеться про законодавче регулювання відповідної 

діяльності. Вітчизняна законодавча практика йде шляхом регламентації такої 

діяльності у відповідних спеціальних законодавчих актах, що створює 

додаткові труднощі в імплементації європейського законодавства та при 

врахуванні рекомендацій міжнародних організацій. 

Передусім це стосується розвідки і розвідувальної діяльності. У 

Рекомендаціях ПАРЄ № 1713 (2005) «Демократичний контроль над сектором 
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безпеки у державах-членах», які було ухвалено 23 червня 2005 року, 

згадується про розвідувальні органи у контексті розділення державних 

органів на спецслужби та правоохоронні органи. Саме таке розуміння 

перебуває в основі дискусії стосовно позбавлення деяких державних органів 

України «невластивих» повноважень. Безпосередньо у тексті рекомендацій 

вживаються терміни «Intelligence services» (що буквально може бути 

перекладено як «розвідувальні служби») та «Police» (Поліція). Саме на 

такому розумінні у дискусіях зазвичай і будується протиставлення між 

спецслужбами та поліцією (правоохоронними органами). Але розуміння 

«розвідки» за межами країн, що входили до колишнього СРСР і у яких досі 

залишаються загальні підходи, притаманні організаційній побудові органів 

державної безпеки, є дещо іншим. 

Зокрема, швейцарський фахівець у галузі розвідки Ф. Шрєєр визначає 

розвідку як певну діяльність (що проводиться здебільшого таємно урядовим 

агентством), і містить у собі: збирання, аналіз, оцінку та інтерпретацію 

інформації, яка у сукупності дає знання, необхідне для зовнішньої політики і 

прийняття стратегічних рішень [766, c. 13]. Зазначене визначення стосується 

вузького розуміння розвідувальної діяльності, яке не передбачає якогось її 

залучення до процесу притягнення до юридичної відповідальності. При 

створенні ЦРУ США, його завдання і функції з самого початку були 

визначені як збирання, аналіз і надання інформації для вищого керівництва 

держави, а питання забезпечення внутрішньої безпеки і підтримання порядку 

не можуть покладатися на це агентство [733, c. 30]. Окрім вузького 

розуміння, до розвідувальної діяльності відносять дещо інші складові. 

Ф. Шрєєр, розкриваючи сутність діяльності розвідувальних служб, визначає 

серед неї: збір інформації, аналіз інформації, контррозвідку та таємні операції 

[766, c. 18–19]. При цьому під «контррозвідкою» мається на увазі не протидія 

розвідувальній діяльності проти держави за її межами («зовнішня 

контррозвідка» у дипломатичних представництвах або на об’єктах, на які 

розповсюджується державний суверенітет), а саме повна протидія іноземним 
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розвідувальним службам у «класичному» розумінні. «Таємними операціями» 

вважаються такі заходи, що спрямовані на здійснення впливу на політичні, 

економічні умови, обстановку чи події поза межами держави, але їх 

проведення урядом «не варто афішувати» перед суспільством [766, c. 19]. 

Останній термін відомий в англомовній літературі, як «covert actions» або 

«clandestine operations». 

У США термін «розвідка» тлумачать як певну систему державних 

органів, що уповноважена на здійснення певної діяльності, а також саму таку 

діяльність. Водночас, починаючи з 1990-х рр. останнє значення терміну 

знайшло своє закріплення в актах законодавства. Серцевиною такої 

діяльності є збір та аналіз інформації, а також «таємні операції» (covert 

actions). Зазначена діяльність може проводитися з різною метою, але 

контррозвідка також розглядається як складова розвідки у значенні 

діяльності, що здійснюється для захисту від шпигунства (фактично – 

розвідувальної діяльності іноземних держав), саботажу та посягань на 

посадових осіб, за умови, якщо останні дії вчинюються від імені іноземних 

держав, установ або груп [206, c. 27–28, 32, 35, 347].  

Сама собою розвідувальна діяльність (мабуть, за винятком «таємних 

операцій») може мати різну мету, але для поліцейських (правоохоронних) 

органів вона не є основною. Водночас для розвідувальних органів 

(спецслужб) така діяльність є основною і майже завжди – єдиною. Саме про 

такі державні органи йдеться у Рекомендаціях ПАРЄ та інших міжнародних 

документах. 

Вітчизняний законодавчий підхід до регламентації діяльності є іншим. 

До того ж правова регламентація відбувалася протягом значного часу, що 

виявилося у визначенні певної діяльності та нашаруванні законодавчих 

приписів. Крім того, наявний і негативний фактор законодавчих колізій щодо 

організаційної побудови державних органів, про які зазначалося вище, а 

також відомчий вплив при ухваленні законодавчих актів. 

Законодавчо нині в Україні регламентується: 
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– оперативно-розшукова діяльність;  

– контррозвідувальна діяльність;  

– розвідувальна діяльність;   

– негласні слідчі розшукові дії.  

Більшість державних органів, що складають сектор безпеки і оборони, 

наділені повноваженнями щодо проведення тієї чи іншої діяльності у 

повному обсязі, за чітко визначеними у законодавстві винятками  або  ж  

щодо окремих заходів. Методи здійснення такої діяльності схожі (навіть 

ідентичні), а її мета зводиться до збирання, аналізу (зокрема, інтерпретації) і 

надання інформації, а також до здійснення впливу на дії чи події. У випадку, 

якщо така інформація використовується у кримінальному судочинстві, 

йдеться про її здійснення з правоохоронною метою (збирання доказів), хоча 

такий висновок неможливо зробити прямо, посилаючись лише на приписи 

законодавчих актів. 

Подібність (якщо не тотожність) діяльності можливо прослідкувати, 

якщо розглянути законодавчі її визначення.  Першим серед них є розуміння і 

законодавча дефініція поняття «оперативно-розшукова діяльність». 

Регламентація оперативно-розшукової діяльності була впроваджена Законом 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-

XII. Попри численні зміни, які вносилися до зазначеного Закону, визначення 

оперативно-розшукової діяльності ст. 2 залишається незмінним. 

«Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних 

пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що 

здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 

засобів» [539]. Таке визначення не розкриває змісту діяльності, оскільки у 

майбутньому ані терміни «заходи», ані терміни «засоби» у законодавчому 

акті не розкриваються, а можуть бути лише опосередковано витлумачені, 

виходячи із наданих ст. 8 прав для «підрозділів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність» [539]. 
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Правова регламентація розвідувальної діяльності була запроваджена 

Законом України «Про розвідувальні органи України» від 22.03.2001 р. № 

2331-ІІІ. У ст. 1 першої редакції законодавчого акту вона визначалась як 

«діяльність  спеціальних  органів державної  влади,  спрямована  на  захист  

національних  інтересів України від зовнішніх загроз, сприяння  формуванню  

і  реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони» 

[569]. Це визначення зовсім не розкривало змісту діяльності, до того ж у ст. 5 

щодо «методів» і «засобів» діяльності містило відсилочну норму до Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність». У майбутньому 

визначення «розвідувальної діяльності» було уточнено шляхом внесення 

змін до ст. 1 Закону України «Про розвідувальні органи України» пп. 3 п. 2 

Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. Чинна 

редакція Закону України «Про розвідувальні органи України» тлумачить 

розвідувальну діяльність, як «діяльність, яка здійснюється спеціальними 

засобами і методами, з метою забезпечення визначених законом органів 

державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та 

захисту національних інтересів, протидії за межами України, зокрема у 

кіберпросторі, зовнішнім загрозам національній безпеці України» [570]. Таке 

визначення ближче до розуміння сутності розвідки у США та країнах 

Європи, хоча і залишається доволі нечітким.  

Найбільш складним є законодавче визначення контррозвідувальної 

діяльності, що міститься у Законі України «Про контррозвідувальну 

діяльність» від 26.02.2002 р. № 374-IV. Первинна редакція Закону визначала 

її як «спеціальний вид діяльності  у сфері  забезпечення  державної безпеки, 

яка здійснюється з використанням системи розвідувальних, 

контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових 

заходів, спрямованих на попередження,  своєчасне виявлення і запобігання  

зовнішнім  та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, 

терористичним та іншим протиправним  посяганням спеціальних  служб  
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іноземних держав,  а  також  організацій, окремих  груп та осіб на інтереси 

України» [522]. Згодом до ст. 1 Закону було внесено зміни, шляхом 

вилучення терміну «розвідувальних» [491]. Зазначене визначення розширює 

зміст діяльності за допомогою «режимних» та «адміністративно-правових» 

заходів. 

Окрім перелічених видів діяльності, у законодавчих актах має місце 

надання повноважень окремим державним органам незалежно від приписів 

спеціальних законодавчих актів щодо певної діяльності. Зокрема, наприклад, 

ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України», яка регламентує її 

права, визначає їх без наведення відсилочних до інших законодавчих актів 

норм. До таких прав віднести:  

– право подання обов’язкових для розгляду пропозицій з питань 

національної безпеки (п. 2);  

– право одержання інформації на письмовий запит (п. 3);  

– право використання транспортних засобів, що належать іншим 

особам (п. 6); 

 – право здійснення співробітництва (п. 9); 

 – право користування на договірних засадах службовими 

приміщеннями (п. 10);  

– право направляти військовослужбовців СБУ для роботи на штатних 

посадах (п. 11).  

Існує також певний обсяг прав, що є радше пільгами для співробітників 

(п. п. 13–15) [572]. У такому разі повноваження встановлені без посилань на 

порядок, який визначається іншими законодавчими актами (законами, що 

регламентують окремі види діяльності або кодексами).  

Крім наведених вище трьох видів спеціальної діяльності, доречно 

згадати і негласні слідчі розшукові дії, які є різновидом слідчих дій [654]. 

Частина 1 статті 246 Кримінального процесуального кодексу України 

визначає їх як такі слідчі (розшукові) дії, «відомості про факт та методи 

проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 
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передбачених цим Кодексом». Слідчими (розшуковими) діями, відповідно до 

ч. 1 ст. 223 КПК України, вважаються такі дії, що спрямовані «на отримання 

(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному 

кримінальному провадженні» [311]. Враховуючи, що загалом докази є за 

сутністю інформацією з певними притаманними властивостями, що 

встановлені законодавчо стосовно форми та порядку отримання, негласні 

слідчі розшукові дії також є діяльністю зі збору та використання інформації 

[654]. 

Отже, законодавче рулювання спеціальної діяльності органів, які 

належать до числа спецслужб (служб внутрішньої безпеки) та 

правоохоронних органів, вирізняється хаотичністю, наявністю прогалин та 

суперечностей. До того ж саме розуміння специфічної діяльності із 

забезпечення національної безпеки не відповідає усталеному розумінню, 

характерному для США та країн Європи та правової системі Європейського 

співтовариства, що зумовлює значні труднощі з імплементацією 

рекомендації ПАРЄ, а також іноземних фахівців при реформуванні 

вітчизняної системи забезпечення національної безпеки.  

 

3.3 Створення та розвиток демократичного цивільного контролю 

у сфері національної безпеки 

 

Здійснення цивільного контролю над воєнною організацією держави, 

що було концептуально започатковано у політичній теорії з середини 

минулого століття, у вітчизняне законодавство імплементовано з початку 

2000-х років. Тоді ж були визначені організаційно-правові засади побудови 

та здійснення такого контролю. Протягом доволі тривалого часу в Україні 

було напрацьовано певну практику застосування норм законодавства.  

Демократичний цивільний контроль, як інструмент нагляду 

суспільства над діяльністю державних органів та посадових осіб, виник після 

Другої світової війни, як відповідь демократичних політичних інститутів на 
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небезпеку невиправданого посилення суспільної ролі військової організації. 

Такий інструмент полягав у встановленні механізмів впливу на воєнну 

організацією, побудовану за ієрархічним принципом, для забезпечення її 

підзвітності і підконтрольності суспільству в особі обраних ним 

демократичних інститутів [845, p. 677–678]. 

Правові засади організації і здійснення демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією України вперше було визначено 

спеціальним Законом України «Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією та правоохоронними органами держави» від 

19.06.2003 р. № 975-IV. Водночас питання цивільно-військових відносин 

значно складніше, аніж контроль за військовою сферою, зокрема, на 

загальному рівні окремими дослідниками було відзначено особливу роль 

т. зв. «сили» у суспільстві і тенденцію впливу застосування сили на стан 

суспільства [778; 874; 876; 898]. Цілий комплекс проблем розглядають учені  

і в контексті дослідження взаємодії армії та суспільства, визначаючи їх як 

різні суб’єкти у рамках «військово-цивільних відносин» або «цивільно-

військового співробітництва» [62; 298; 660; 843; 860; 904].   

Законодавчо в Україні демократичний цивільний контроль визначався 

як «комплекс заходів», що здійснюються відповідно до чинного 

законодавства. Такі заходи законодавцем було охарактеризовано як правові, 

організаційні та інформаційні. Метою застосування заходів відповідно до 

зазначеного законодавчого акту, є забезпечення неухильного дотримання 

законності та відкритості у діяльності органів, що підлягають контролю, 

сприяння їхній ефективній діяльності і виконанню покладених на них 

функцій, зміцненню державної і військової дисципліни [496].  

Однак неможливо стверджувати, що означені заходи мають становити 

систему, оскільки законодавець визначає лише окремі напрями для 

застосування заходів, тому цілком логічним є їх тлумачення, як певного 

комплексу, а не системи. До того ж, визначаючи окремі напрями правового 

регулювання суспільних відносин у цій сфері, неможливо забезпечити з боку 
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держави системність дій усіх суб’єктів здійснення цивільного контролю. 

Хоча і є змога визначити певну систему (або ймовірніше – її початковий етап) 

лише для суб’єктів забезпечення контролю. Висвітлюючи питання 

цивільного контролю, необхідно насамперед зосередитися на 

термінологічному відмежуванні «цивільного» та громадського контролю.  

У першому випадку йдеться про той вид контролю, що зазвичай у 

міжнародній практиці позначається англомовним терміном «civilian», і 

полягає у особливому механізмі прийняття управлінських рішень 

стратегічного рівня у військовій сфері – покладання цих обов’язків на 

державні органи, що не є безпосередньо частиною військової організації. У 

другому випадку («civil» частіше вживається як «civil society») йдеться про 

контроль з боку суспільства (громадськості) та його недержавних інститутів.  

Оновлення вітчизняного законодавства у сфері національної безпеки і 

оборони стосувалось і питання шляхів реалізації цивільного контролю. У 

рамках такого оновлення Закон України «Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави» 

втратив чинність, а основні його положення увійшли в текст нового 

законодавчого акту – Закону України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018 р.  

Зазначений законодавчий акт дещо уточнює поняття цивільного 

контролю, хоча загалом ступінь деталізації правової регламентації нижчий. 

Зокрема, законом встановлено, що перелік заходів, які складають цивільний 

контроль, є невичерпним. Такий підхід мав би бути прийнятним, якби 

законодавець утримався від відповідних уточнень стосовно характеру 

заходів (правові, організаційні, інформаційні), оскільки додаткова ознака, що 

вказує на невичерпність (інші), з’явилася спільно з конкретною змістовною 

ознакою (кадрові заходи). Такі новації можна зрозуміти, якщо 

проаналізувати неоднозначність розуміння кадрового заходу, як складової 

цивільного контролю у сфері національної безпеки і оборони. Ймовірно, що 

поняття «кадровий» має застосовуватися до окремих аспектів механізму 
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призначення та звільнення з посад службовців у сфері національної безпеки 

і оборони, враховуючи характер спору, що завершився  свого часу рішенням 

Конституційного Суду України від 25.02.2009 р. № 1-3/2009 у частині 

вирішення змісту повноваження з «погодження кандидатур» [614]. До 

наведеного вище рішення існує окрема думка судді Конституційного Суду 

України М. А. Маркуш. Сутність окремої думки зводиться до того, що 

функції зі здійснення цивільного контролю, які наявні у Президента України, 

і реалізуються шляхом погоджень ним призначень у державних органах 

Воєнної організації України, невиправдано збільшують повноваження 

Президента України у сфері національної безпеки і оборони, що прямо не 

передбачено Конституцією України [401]. 

Наявна правозастосовна практика державного управління у сфері 

національної безпеки і оборони досить детально регламентує на рівні 

підзаконних актів (хоча здебільшого Указами Президента України), 

реалізацію повноважень з «кадрових» заходів, які здійснюються у межах 

цивільного контролю. Хоча нині важко розрізнити повноваження Президента 

України, спрямовані на реалізацію його функцій, які випливають з вимог 

ст. 102 Конституції України і повноваження, якими він наділений як суб’єкт 

здійснення цивільного контролю. І тому окрема думка судді М. А. Маркуш, 

висловлена у 2009 році, цілком актуальна. Зокрема, на підставі Указу 

Президента України від 14.02.2015 р. «Про посилення контролю за 

діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань», 

визначено механізм здійснення контролю Президентом України, але при 

цьому у преамбулі Указу однією з правових підстав видання зазначено ст. 13 

Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією та правоохоронними органами держави». У такий спосіб 

зазначений контроль (зокрема, у формі інспектування та перевірки, що 

проводиться спеціально створеною Інспекцією у складі Адміністрації 

Президента України), нібито, не є заходом з реалізації функції Президента 

України як Верховного Головнокомандувача, хоча він об’єднує у собі статус 
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командувача і статус контролюючої особи в порядку демократичного 

цивільного контролю.  

Новий Закон України «Про національну безпеку України» 

концептуально не відійшов від звичної та раніше регламентованої схеми 

побудови контролю, увібравши в себе основні положення Закону України 

«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами держави». Водночас ч. 1 ст. 5 Закону України 

«Про національну безпеку України» визначено, що контроль за сектором 

безпеки і оборони Президент України здійснює як безпосередньо, так і через 

очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України, та створювані 

ним у разі необхідності консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і 

служби. Але у такому разі здійснення контролю через інші органи (осіб) все-

таки необхідно вважати здійсненням контролю Президентом безпосередньо, 

оскільки відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України не 

може передавати свої повноваження іншим особам або органам.  

Повертаючись до суб’єктів здійснення цивільного контролю, важливо 

зазначити, що чинним Законом України «Про національну безпеку України» 

до їх числа віднесено, окрім Президента України, Верховну Раду України, 

Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування. Після конституційної реформи 2016 року і уточнення 

функцій прокуратури, вона вже не є суб’єктом цивільного контролю за 

сектором безпеки і оборони.  

Повноваження Верховної Ради України у цій сфері визначаються, з 

огляду на приписи ст. 85 Конституції України, шляхом прийняття законів та 

здійснення парламентського контролю. У такий спосіб повноваження 

Верховної Ради України можна визначити окремо – як суб’єкта її 

забезпечення, і окремо – як суб’єкта цивільного контролю. В остатньому 

випадку парламентський контроль є окремим видом контролю цивільного.  

Стосовно контрольних повноважень Кабінету Міністрів України, які 

регламентовано Законом України «Про національну безпеку України», є 
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підстави стверджувати, що законодавець у такому разі визначив обов’язок 

урядового звітування з питань державної політики у сферах національної 

безпеки і оборони, не встановлюючи механізм звітування або надання 

інформації для Кабінету Міністрів. Окрім цього, на Кабінет Міністрів 

України покладено обов’язок забезпечення цивільного контролю за 

діяльністю суб’єктів сектору безпеки і оборони. Водночас повноваження 

поки що викладено вкрай загально, а конкретні напрями та форми для такого 

контролю відсутні. Усталена практика звітування державних органів перед 

парламентом в Україні також позбавлена конкретики, оскільки законодавчо 

чітко не визначено ані форма, ані порядок звітування, до того ж вкрай 

поверхнево викладено обсяг владних повноважень за підсумками звітування.  

Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави» визначав можливість 

безпосередньої участі громадян України у здійсненні громадського 

контролю, хоча наявне певне обмеження механізму реалізації цього права –  

встановлення опосередкованості контролю. Зокрема, громадяни могли 

здійснювати його через громадські організації, але лише якщо вони є їх 

членами. Безпосередньо контроль мав реалізовуватися шляхом звернення до 

Уповноваженого Верховної Ради України  з  прав людини  та  його 

представника   у   справах   захисту   прав військовослужбовців, або до іншого  

державного  органу  в  порядку, визначеному спеціальним законодавством. 

Отже, механізм, який встановлювався, передбачав обов’язковість звернення, 

що, враховуючи обсяг компетенції Уповноваженого Верховної Ради України, 

фактично зводилося до подання скарги на порушення прав.  Реалізація прав 

через членство в громадських організаціях мала радше декларативний 

характер, хоча у вітчизняних правових реаліях склалася практика, що саме 

громадські організації є суб’єктом формування громадських рад при органах 

влади.  

Аналізуючи загалом стан реалізації законодавства, що регламентує 

демократичний цивільний контроль у сфері національної безпеки і оборони, 
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окремі дослідники акцентували увагу на низці проблемних питань, основним 

серед яких була відсутність змін у законодавчому врегулюванні здійснення 

контролю станом на 2016 рік [721, c. 16]. Але Закон України «Про 

національну безпеку України» лише уточнює загальні підходи, які вже 

склалися. У такий спосіб зміни відбулися лише з формального боку. Однією 

із змін є положення, що сфера громадського контролю може бути обмежена 

винятково Законом України «Про державну таємницю». Але сама сфера 

контролю не може бути обмежена цим актом законодавства. Як вбачається з 

преамбули, Закон України «Про державну таємницю» регулює суспільні 

відносини, пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, 

засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною 

державної таємниці, з метою захисту національної безпеки України [504]. 

Отже, він безпосередньо стосується лише інформації, а не здійснення 

цивільного контролю, як комплексу заходів.  

Окрім цього, перелічені у ч. 2 ст. 10 Закону України «Про національну 

безпеку України» права при реалізації громадського контролю, стосуються 

лише громадських об’єднань, а не безпосередньо громадян. Сам перелік прав 

є доволі загальним. Тобто законодавчий акт не наділяє цих суб’єктів 

достатнім колом повноважень для здійснення контролю. До того ж 

визначення права «брати участь у громадських дискусіях» викладено шляхом 

суттєвого обмеження предмету для таких дискусій (питаннями діяльності і 

розвитку сектору безпеки і оборони, правового і соціального захисту 

військовослужбовців та працівників розвідувальних та правоохоронних 

органів, зокрема, звільнених у запас чи відставку, учасників бойових дій та 

членів їх сімей), порівняно з предметом цивільного контролю, що визначений 

ст. 4 Закону України «Про національну безпеку України».  

Дещо ускладнені законодавчі дефініції створюють низку проблем 

практичної реалізації положень Закону України «Про національну безпеку 

України» у сфері поводження з інформацією. Окрім цього, важливо 
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зазначити і наявність інформаційно-правових проблем, що потребуватимуть 

законодавчого врегулювання. 

Першою з-поміж них є проблема узгодження положень законодавства 

щодо захисту державної таємниці при здійсненні цивільного контролю, 

насамперед – громадського. Відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про 

державну таємницю» державною таємницею (секретною інформацією) є вид 

таємної інформації, що охоплює  відомості  у  сфері  оборони, економіки,  

науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони  

правопорядку, розголошення  яких  може завдати шкоди національній  

безпеці  України. При цьому така інформація визнається таємною у 

встановленому Законом порядку. Отже здійснення цивільного контролю має 

відбуватися з дотриманням такого порядку, але не з обмеженням щодо 

контролю взагалі через існування вимог законодавства у сфері захисту 

державної таємниці. Наявний порядок цілком може бути застосований і при 

цивільному контролі, уникаючи лише випадків оприлюднення інформації з 

обмеженим доступом як публічної, тим паче, що реформування у цій сфері 

відбувається шляхом запровадження практики і процедур, характерних для 

НАТО і ЄС [72]. 

Ще одним важливим питанням, яке обумовлює комплекс проблем, є 

регламентація процедур звітування у сфері національної безпеки і оборони. 

Суттєвим є визначення форми звітування (письмова, усна), порядку 

звітування (публічне у парламенті, публічне у комітетах, можливість 

відповідної дискусії), вимог до звітів (оприлюднення, направлення, 

висвітлення), встановлення переліку питань для обов’язкового звітування та 

наявність владних повноважень за наслідками звітування.  

Окремо необхідно відзначити обсяг і сфери оприлюднення інформації. 

Практика у цьому напрямі свідчить про особливу важливість інформування 

суспільства про основні напрями державної політики, шляхом відповідних 

тематичних публікацій щодо важливих питань з боку державних органів. 

Окрім цього, існує практика видання, що здійснюються недержавним 
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сектором  – громадськими організаціями, аналітичними центрами, науковими 

установами тощо. У першому випадку необхідно встановити мінімальні 

вимоги до порядку оприлюднення інформації, у другому – такі вимоги не 

повинні існувати.  

І, нарешті, важливою проблемою є необхідність упорядкування 

інформаційної складової у діяльності рад при центральних органах 

виконавчої влади,  зокрема щодо їх публічного звітування про свою роботу 

(висвітлення заходів) і оприлюднення наявної інформації у відкритому 

доступі. 

У вітчизняних реаліях виникає потреба у розумінні відмінності та 

співвідношення цивільного і громадського контролю. 

Загалом громадський контроль правозахисники тлумачать як 

«публічну перевірку громадянським суспільством діяльності держави на 

відповідність проголошеним нею цілям, коригування цієї діяльності і самих 

цілей, підпорядкування політики держави, діяльності її органів і посадових 

осіб інтересам суспільства, а також нагляд громадянського суспільства за 

діяльністю державних органів та органів місцевого самоврядування, 

спрямованою на захист і забезпечення прав і законних інтересів людини та 

фундаментальних свобод, і на повагу до них» [223]. Отже, громадський 

контроль трактується передусім як діяльність, що має за мету захист і 

забезпечення прав людини у найширшому розумінні, а суб’єктом його 

здійснення фактично є громадянське суспільство. Поняття «громадянського 

суспільства» є дискусійним як у політології, так і в сучасній юридичній науці 

[422; 423; 667]. Зазвичай, його розуміють як об’єднання громадян, що мають 

права і можливості, виходячи зі спільних інтересів та потреб [667], з 

одночасним його розумінням як системи суспільних відносин, що спрямовані 

на захист прав і інтересів [204]. У такий спосіб сутність громадянського 

суспільства полягає в обов’язковому існуванні активності у захисті спільних 

прав та інтересів.  
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Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави» передбачав можливість 

безпосередньої участі громадян України у здійсненні громадського 

контролю, хоча і у певний спосіб обмежив механізм реалізації цього права. 

Введення інститутів громадського контролю у законодавче поле вперше 

відбулося на початку 2000-х років саме у законодавстві у сфері національної 

безпеки і оборони. Одночасно з метою розвитку інститутів громадянського 

суспільства та підвищення рівня участі громадськості в державному 

управлінні, в Україні відбувався досить бурхливий розвиток системи органів 

громадськості, спрямованих на здійснення контролю за діяльністю окремих 

державних органів. Створення і діяльність громадських рад було дещо 

уніфіковано правовим шляхом. Йдеться про низку підзаконних актів – 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання щодо забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 

15.10.2004 р. № 1378, «Про додаткові заходи щодо залучення громадян до 

участі в управлінні державними справами» від 18.05.2005 р. № 356, «Питання 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 01.03.2006 р. № 215, «Про додаткові заходи щодо забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 

26.11.2009 р. № 1302, Порядок залучення громадян до формування та 

реалізації державної політики, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.01.2010 р. № 10 [186].  

Нині створення та діяльність громадських рад при органах влади 

здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 р. № 996 (зі змінами та доповненнями) «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та 

затверджених нею «Порядку проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики» і «Типового положення 

про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
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Київській та Севастопольській міських, районній, районній у м. м. Києві та 

Севастополі  державних адміністрацій».  

Однак ані Закон України «Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», ані чинний 

нині Закон України «Про національну безпеку України» не містять ніяких 

особливих вимог щодо діяльності громадських рад у системі громадського 

контролю у сфері національної безпеки та оборони. Вимоги підзаконних 

актів щодо форм залучення громадськості до формування та реалізації 

державної політики стосовно сфери національної безпеки і оборони, навряд 

чи можуть бути реалізовані повною мірою саме у діяльності суб’єктів сектору 

безпеки і оборони, оскільки наявна безсистемність у визначенні правового 

статусу державних органів у сфері національної безпеки і оборони 

констатована вище. Хоча при окремих суб’єктах зазначені громадські ради 

утворені і діють.  

Загалом громадські ради діють при Міністерстві оборони України (у 

складі 35 осіб з 24.02.2017 р.), Міністерстві внутрішніх справ України (у 

складі 21 особи з 16.03.2018 р.), Державній міграційній службі України (у 

складі 19 осіб), Державній службі з надзвичайних ситуацій України, 

адміністрації Державної прикордонної служби України (у складі 35 осіб), 

адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України (у складі 16 осіб). Представництво з боку відповідних громадських 

організацій та активність рад досить неоднорідне.  

Інформація про утворення громадської ради при Управлінні державної 

охорони та Службі зовнішньої розвідки України на офіційних веб-сайтах 

відсутня. Натомість при Службі безпеки України створена «громадська рада 

з питань оновлення служби», офіційна інформація про діяльність якої на 

офіційному сайті СБУ відсутня взагалі. Доволі складно визначити існування 

правових підстав для створення громадських рад у Національній гвардії 

України та Державній спеціальній службі транспорту. Це саме стосується і 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України, а також державних 
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органів, що не визначені законодавчо центральними органами виконавчої 

влади.  

Аналіз офіційної інформації щодо діяльності зазначених вище рад 

показує, що важко помітити плановість та системність у їх роботі, також 

відсутнє будь-яке їх звітування рад перед суспільством. Зокрема, громадська 

рада при Міністерстві оборони України, що є тимчасовим консультативно-

дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики у військовій сфері, має 

відповідні повноваження, визначені Положенням про неї, затвердженим 

Міністром оборони України. Водночас стосовно звітування цієї ради перед 

суспільством, зазначено, що  вона «інформує громадськість про свою 

роботу», шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально 

створеній рубриці на офіційному сайті Міноборони та оприлюднення в інший 

спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, 

прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу [453]. 

Отже, звітування фактично є способом інформування і зазначена рада за 

результатами своєї діяльності у жодний спосіб не звітує. Станом на серпень 

2018 року, у зазначеній рубриці на офіційному сайті  Міністерства оборони 

України містяться план її роботи на листопад – грудень 2017 року та 4 

протоколи її засідань, останній з яких датовано 30.11.2017 р. [186].  

Діяльність громадської ради при МВС України була предметом 

наукового аналізу, у результаті чого встановлено наявність двох основних 

форм її діяльності – моніторингу та оцінки [372]. При цьому моніторинг є 

постійною, а оцінка – періодичною формою. Ця громадська рада веде досить 

активну діяльність у соціальних мережах, насамперед щодо обговорення 

проектів підзаконних нормативно-правових актів, які готуються за участю 

МВС України. Водночас п. 16 Положення про Громадську раду при МВС 

України, затвердженого Наказом МВС України від 15.11.2017 р. № 927, щодо 

звітування передбачає лише оприлюднення річного її звіту на офіційному 

сайті МВС України [452]. Водночас, як показує аналіз звітів про діяльність 
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громадських рад при центральних органах виконавчої влади, лише окремі з 

них оприлюднюють досить детальній звіт про свою діяльність з повним 

переліком направлених запитів, звернень, аналізом участі її членів у 

засіданнях та у розгляді відповідних  питань [186; 227]. Однак нині відсутні 

єдині підходи щодо такого звітування, до того ж питання захисту прав 

людини (окрім соціальних) нечасто розглядаються у діяльності таких рад.  

У світі відомі інші моделі побудови елементів механізму громадського 

контролю у сфері національної безпеки. Передусім питання формування 

державної політики та інші проблеми стратегічного характеру, знаходяться у 

сфері виняткової компетенції саме державного органу. Для громадського 

контролю у формі відповідної ради виокремлюється певний напрямок. 

Зокрема, у Норвегії для здійснення функції контролю за діяльністю 

спеціальних служб утворено і діє Комітет Стортингу (Парламенту) з нагляду 

за розвідкою (EOS-utvalget), що складається з 7 осіб, які призначаються 

парламентом країни не з числа депутатів. До повноважень комітету належить 

розгляд скарг та заяв стосовно порушень у діяльності спеціальних служб та 

проведення відповідних перевірок з цього приводу. За підсумками своєї 

роботи комітет подає звіт до парламенту [870]. Щорічні звіти показують, що 

діяльність комітету спрямована на проведення інспектувань спеціальних 

служб та підпорядкованих підрозділів, розгляду заяв та звернень, 

запропонованих змін до законодавства та інших дій [885].  

Законодавче регулювання питань реалізації громадського контролю у 

сфері національної безпеки та оборони України, започатковане у 2003 році, 

не повною мірою ураховує динаміку суспільних відносин та пов’язані із цим 

правові проблеми. Оновлення положень законодавчих актів майже не 

змінило системні підходи. Основними труднощами, що виникли, є певна 

аморфність механізму реалізації прав через громадські об’єднання, які 

формують громадські ради, зокрема, при державних органах, що є суб’єктами 

сектору безпеки та оборони, та зосередженість предмету їх відання на 

формуванні та реалізації державної політики. Перспективним є уточнення 
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предмету відання та обсягу повноважень структур громадянського 

суспільства щодо здійснення громадського контролю. Основним має бути 

зосередженість на дотриманні і забезпеченні прав та свобод людини у 

діяльності державних органів сектору безпеки і оборони.   

Певною мірою уніфікованими у контексті цивільного і громадського 

контролю у сфері національної безпеки, є діяльність з комунікації. Йдеться 

про інформування, звітування та стратегічні комунікації. 

Інформування, зазвичай, відбувається у поточному режимі. Особливої 

уваги заслуговує періодичне та узагальнююче інформування суспільства, 

шляхом видання узагальнюючих документів, які містять підібрану 

інформацію. 

Водночас уточнення наявних підходів в оновленому законодавстві не 

повною мірою зумовило належну правову регламентацію форм і методів 

здійснення зазначених видів контролю, насамперед щодо періодичного 

видання узагальнюючих інформативних документів, які мають 

найменування «Білі книги», а також інших періодичних документів 

аналітичного характеру. 

Проблематика забезпечення національної безпеки і оборони України та 

її правових основ постійно знаходилась у полі зору науковців, натомість 

питання здійснення громадського контролю, шляхом здійснення комунікації 

та інформування, його форм, методів та обмежень залишаються 

малодослідженими. Поки що окремі висновки та пропозиції з цього приводу 

містяться у роботах, що підготовлені під егідою Національного інституту 

стратегічних досліджень, а також окремих недержавних аналітичних центрів. 

Водночас правові питання оприлюднення результатів діяльності суб’єктів 

сектору безпеки і оборони шляхом видання періодичних узагальнених видань 

(зокрема, «Білих книг»), нині перебувають поза увагою науковців. 

Безпосередня регламентація недержавного (громадського, 

суспільного) контролю визначалась окремим Законом України «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 
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правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 р. Одним із видів 

демократичного цивільного контролю законодавчо було встановлено 

громадський контроль. Відповідно до вимог розділу IV цього Закону, 

громадський контроль здійснювався у вигляді участі громадян та засобів 

масової інформації у здійсненні контролю. З метою  «систематичного   

інформування   громадськості   про діяльність Воєнної організації держави і  

правоохоронних  органів, наявні  проблеми  у  цій  сфері  та їх вирішення», 

відповідні органи державної  влади  та   військового   управління  повинні 

були «періодично,  за заздалегідь  оприлюдненим  розкладом»,  проводити 

прес-конференції, вміщувати  на  веб-сторінках  Інтернету  і   оновлювати 

відповідні матеріали. З  цією  самою  метою  періодично (раз на рік) було 

впроваджено видання  «Білої книги» про діяльність Збройних Сил України 

[496].  

Законодавча вимога про щорічне видання Білої книги про діяльність 

Збройних Сил України виконувалася. Зокрема, Міністерство оборони 

України щорічно видавало Білу книгу з питань реформування і діяльності 

Збройних Сил та оборонної політики. Зазвичай, відбувалось одночасне 

видання Білої книги українською та англійської мовами із широким 

залученням (на початковому етапі) фахівців провідних аналітичних центрів 

недержавного сектору безпеки та міжнародних організацій. До 2013 року 

включно було видано 9 щорічних Білих книг, з яких 3 присвячувались 

оборонній політиці, а 6 – організації Збройних Сил.  

Започатковувалося видання «Білою книгою 2005». Воно було 

присвячене проблемам реформування Збройних Сил України, з урахуванням 

поточного їх стану, перспектив та основних напрямів для подальшого 

розвитку. З огляду на вступні  слова Президента України та міністра оборони 

України, метою її видання є «забезпечення прозорості та відкритості» у 

вирішенні визначених для Збройних Сил України завдань. У «Білій книзі» 

висвітлюється «поточний стан Збройних Сил, а також напрями військового  

будівництва.  У  цьому  документі  достатня  увага  надається роз’ясненню  
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положень  Державної  програми  розвитку  Збройних  Сил  України на 2006–

2011 рр. та висвітленню напрямів її виконання» [51].  

У майбутньому схожі завдання визначались і в інших щорічних 

виданнях «Білої книги» [52; 53; 55; 57; 60]. Водночас постановка завдань та 

дещо публіцистичний характер викладення матеріалів не кореспондувався із 

висновками фахівців та аналітиків, які загалом характеризували вкрай 

негативно вітчизняну військову політику, що перебувала у постійній кризі 

насамперед через брак фінансування [691; 759].  

У наукових та аналітичних дослідженнях відомості, оприлюднені у 

«Білих книгах», досить активно використовувалися, а дослідники загалом 

сприймали цю інформацію, як офіційну позицію військового керівництва 

держави.  

Згодом характер викладу інформації у «Білих книгах» став 

змінюватись і відображав здебільшого позитивно забарвлене звітування 

конкретних політиків та військових керівників. Зокрема, вступне слово 

тодішнього керівника Генерального штабу Збройних Сил України до видання 

«Білої книги» 2010 року взагалі не містить викладення проблем [58, c. 4–5]. 

Такий підхід залишався характерним до початку збройної агресії проти 

України. Крім того, видання Білої книги 2013 року (датоване 2014 роком) не 

містить вступного слова військового керівництва взагалі. Водночас 

констатується, що «у 2013 р. вперше за останні роки на потреби оборони були 

передбачені видатки менше 1 % ВВП, що не дало змоги в повному обсязі 

забезпечити ресурсні потреби Збройних Сил. Поділ видатків Міністерства 

оборони за такими напрямами, як утримання Збройних Сил, підготовка 

військ (сил) та розвиток озброєння і військової техніки, не відповідав 

класичній світовій моделі і був гіпертрофованим» [59, c. 6]. Також було 

наведено аналітичні розрахунки розподілу витрат, порівняно зі світовою 

практикою. Окрім цього, досить детально викладалися питання 

організаційної структури військового управління відповідно до нормативно-

правових актів та її змін у 2013 році, статистичні дані щодо чисельності 
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Збройних Сил України і динаміки її змін. Окремо проаналізовано стан 

виконання державних програм, при цьому визначено, що  «для виконання 

заходів з розвитку озброєння та військової техніки, у 2013 р. був 

передбачений фінансовий ресурс у 1,4 рази менший за показники 2012 р.» 

[59, c. 11–12]. Зроблено також аналіз та певні висновки стосовно стану 

підготовки військ (сил), що, над думку авторів «Білої книги», був «високим» 

хоча і констатовано, що «через обмежене ресурсне забезпечення, Збройні 

Сили не досягли запланованих показників їх польового вишколу» [59, c. 20]. 

Матеріали «Білих книг», видані останнім часом, суттєво не змінили загальні 

підходи, що сформувались у попередні роки. 

Акценти «Білої книги 2014» зроблено на викладенні підсумків 

реалізації заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та участі 

Збройних Сил в антитерористичній операції. У відповідному контексті 

проаналізовано окремі питання державної політики в оборонній сфері, 

зокрема, унормування стратегічного курсу у сфері оборони та удосконалення 

відповідних правових засад. У такий спосіб у Міністерстві оборони України 

процес підготовки та видання «Білої книги» набув системного характеру, а 

порядок викладення відомостей відбувається за певною структурою, що 

склалася у практиці.  

Законодавчі вимоги щодо видання зазначених документів для інших 

суб’єктів сектору безпеки і оборони були відсутні, тому вони видавалися не 

періодично і відображали різні підходи. До 2014 року було видано лише 

«Білу книгу 2007: Служба безпеки та розвідувальні органи України»  і «Білу 

книгу 2008: Служба безпеки України» [54; 56]. Служба безпеки України 

періодично надавала звіти в інших формах, що відрізнялися від формату 

«Білої книги» [203].   

Водночас розвідувальні органи та деякі інші суб’єкти сектору безпеки 

і оборони надавали інформацію вкрай дозовано, хоча важливість публічного 

їх звітування підкреслювалася відповідними фахівцями, оскільки «публічні 

звіти інформують громадськість  про  діяльність  розвідувальних служб, що 
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сприяє кращому їх розумінню і зміцненню довіри до органів контролю», а 

також «контролери використовують свої доповіді для спроб ініціювати зміни 

у розвідувальних  службах,  у  політиці  виконавчої влади стосовно розвідки, 

або у законодавстві, яке регулює діяльність розвідувальних  служб.  Доповіді  

органів  контролю часто  містять  рекомендації  стосовно  покращення певних 

підходів і практик. Контролери можуть пізніше повертатися до цих 

рекомендацій, щоб забезпечити відповідальність розвідувальних служб і 

виконавчої влади за вирішення проблеми в їхній організації, на яку їм вже 

було попередньо вказано» [101, c. 44]. Ще одним важливим аспектом щодо 

визначення предмету звітування правозахисниками запропоновано вважати 

надання звітів у розрізі забезпечення прав людини [224]. 

Однак, як свідчить аналіз матеріалів, опублікованих, зокрема, 

Службою зовнішньої розвідки України на офіційному веб-сайті, для загалу 

здебільшого публікуються історичні дослідження, а також мемуари 

радянських часів.  

Окрім цього, «Білі книги» видаються також як щорічник, 

Національною гвардією України та Державною прикордонною службою 

України [61]. Структурно зазначені видання подібні до «Білих книг», які 

видаються Міністерством оборони України. Також Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України на своєму офіційному 

веб-сайті усю публічну інформацію наводить під загальною рубрикою «Біла 

книга».  

В інших державах зазначене питання є радше термінологічним, аніж 

практичним. Зокрема, термін «whitepaper» (англомовний аналог 

найменування «Біла книга») стосується особливого виду урядових 

документів, в яких викладаються  засади політики, що відображають загальні 

підходи («філософію») адміністрації і які адресовано громадськості або 

парламенту [893].  

Існує практика видання «Білих книг» насамперед у випадках нагальної 

необхідності викладення для суспільства важливих засад державної 
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політики. Зазвичай такі документи не носять щорічного характеру та 

ілюструють собою певні зміни (зокрема, на доктринальному рівні) 

конкретних важливих напрямів державної політики. Прикладом є «Біла книга 

оборони та національної безпеки Франції» 2013 року [869]. Зазначений 

документ містить аналіз геостратегічних реалій та відображає загальні 

підходи до державної політики у сфері оборони та національної безпеки 

держави. Зрозуміло, що документи подібного характеру не видаються 

щорічно і у Франції вони видавались у 1972, 1994 та 2008 роках.  

У деяких випадках «Білі книги» видаються на рівні Міністерств 

оборони або військового керівництва держави. Прикладом є «Білі книги» 

Міністерства оборони ФРН [934]. У зазначених документах можливо 

простежити імплементацію стратегічних підходів у діяльності військової 

організації держави, окрім цього, вони мають і характер звіту про свою 

діяльність із наведенням відповідних статистичних та аналітичних 

матеріалів.  

Що стосується звітування спеціальних служб (розвідки, 

контррозвідки), а також правоохоронних органів, то воно відбувається 

шляхом періодичного (усталеного за часом) оприлюднення відповідних 

звітів про свою діяльність. Зазвичай, йдеться про щорічні (за підсумками 

календарного року) звіти. У науковій літературі інколи з’являються 

дослідження стосовно форм і методів громадського (цивільного) контролю за 

діяльністю спеціальних служб в окремих країнах, при цьому констатовано, 

що звітування фактично більше притаманно парламентському контролю 

[435, c. 15]. Експертами було акцентовано на необхідності та важливості 

оприлюднення «публічних версій» звітів для спеціальних служб [708]. У 

такому разі автором визнано, що оприлюдненню підлягає не весь обсяг звіту 

про діяльність спеціальної служби, а лише та частина, що може бути 

оприлюднена.  

Нині існує різноманітна практика публічного звітування для 

спеціальних служб НАТО. Наприклад, Поліція безпеки Естонії 
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(Kaitsepolitsei) публікує «щорічні звіти» (review), починаючи з 1998 року, 

зокрема, англійською мовою. Зазначені звіти повною мірою доступні для 

ознайомлення та отримання електронної копії на офіційному веб-сайті. Як 

показує аналіз звіту 2017 року, він радше відображає погляд Поліції безпеки 

на політичну ситуацію навколо Естонії, ступінь та характер загроз безпеці та 

основні напрями протидії. Зазначені висновки підкріплюються відповідними 

прикладами [827]. Подібна практика характерна і для інших країн Європи, де 

відповідні спеціальні служби видають «щорічники» (yearbooks), щорічні 

звіти (annual reports) тощо.  Проте зазначена практика характерна не для всіх 

країн, наприклад, Таємна служба Великої Британії надає інформацію шляхом 

викладення власних цінностей, завдань та напрямів діяльності, також 

здійснює поточну комунікацію з важливих питань громадської безпеки.  

Оновлення спеціального законодавства у сфері забезпечення 

національної безпеки та оборони в Україні, що відбулось у поточному році, 

у певний спосіб змінило підходи до інформування суспільства та його 

відповідних форм. Зокрема, частиною 4 статті 10 Закону України «Про 

національну безпеку України» передбачено, що «з метою систематичного 

інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони України, 

забезпечення обґрунтованості рішень державних органів з питань 

національної безпеки і оборони, про стан виконання заходів розвитку сектору 

безпеки і оборони періодично, але не рідше, ніж раз на три роки, органами 

сектору безпеки і оборони видаються «Білі книги» або інші аналітичні 

документи (огляди, національні доповіді тощо)» [535]. У такий спосіб, 

безпосередньо у тексті законодавчого акту, як мету видання відповідних 

матеріалів, зазначено «інформування суспільства», причому інформування 

має бути систематичним. Законодавець, визначивши умову періодичності, 

відійшов від директивної настанови щорічності видання, яка була визначена 

Законом України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави». Зазначено лише 

граничний термін – не рідше, ніж один раз на три роки. Водночас суб’єкти 
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сектору безпеки мають самостійно визначати як періодичність (щорічну або 

іншу), так і форму для аналітичного документу («Біла книга» або огляди, 

національні доповіді тощо).  

Частиною 2 статті 12 Закону України «Про національну безпеку 

України» встановлено, що до складу сектору безпеки і оборони входять  

Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна спеціальна 

служба транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна 

гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна 

служба України, Державна міграційна служба України, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Управління 

державної охорони України, Державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони 

України, розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову 

політику.  

Проведений вище аналіз показав, що нині тільки Міністерство оборони 

України та Національна гвардія України забезпечують щорічне видання 

«Білої книги» і здійснюють інформування суспільства про свою діяльність у 

такій формі. Водночас, оскільки Збройні Сили України та Міністерство 

оборони України законодавчо вже вважаються різними суб’єктами сектору 

безпеки і оборони, виникає питання у необхідності для них розподілу 

компетенції, зокрема, стосовно інформування суспільства. Для інших 

суб’єктів сектору безпеки практика інформування про свою діяльність у 

вигляді «Білих книг» нині відсутня (за винятком неперіодичних видань 

Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України).  

Важливим, з огляду на законодавчо визначене завдання інформування 

суспільства про стан виконання заходів розвитку сектору безпеки і оборони, 

постає питання визначення ролі і місця Ради національної безпеки і оборони 

України та її апарату у підготовці узагальнюючого для всіх суб’єктів сектору 

безпеки і оборони документа для інформування суспільства. Тим паче, що 
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практика, яка склалася у деяких країнах, надає таким «Білим книгам» 

доктринального (для суспільства) значення у сфері безпеки та оборони.  

Якщо повернутися до вітчизняних реалій, то доречно згадати і  про 

нормативно-правові приписи останнього часу стосовно підготовки «Білих 

книг». Зокрема, видання Білих книг визначалося завданнями реформування 

сектору безпеки і оборони Річними національними програмами підготовки до 

набуття членства в НАТО та співробітництва «Україна-НАТО». При цьому 

низка останніх нормативно-правових актів містить прямі вказівки для 

державних органів сектору безпеки стосовно забезпечення щорічного 

видання «Білих книг» [612]. Фактично щорічне видання таких «Білих книг» 

здійснювалося лише Міністерством оборони України і вони стосувалися 

лише діяльності Збройних Сил України, хоча і мали до 2008 року певну 

зосередженість на питаннях оборонної політики. Зазначена практика була 

зумовлена прямим законодавчим приписом.  

Тому вдосконалення вимог законодавства, з одного боку, більш вдало 

регламентувало зазначене коло питань, хоча вказані вище законодавчі 

приписи потребуватимуть додаткових уточнень у компетенції, обсязі 

необхідних повноважень та практиці правозастосовної діяльності державних 

органів України, з урахуванням наявного світового досвіду. 

Доволі складним для законодавчого регулювання є питання 

стратегічного рівня здійснення комунікацій із суспільством. Питання 

регламентації суспільних відносин, пов’язаних із впровадженням та 

розвитком стратегічних комунікацій, ще не було предметом окремого 

регулювання на нормативно-правовому рівні. У науковій літературі 

висловлювалися деякі пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-

правового регулювання побудови та розвитку системи стратегічних 

комунікацій загалом. Проте процес нормативно-правової регламентації поки 

що перебуває на підготовчих стадіях, до того ж ще складно робити висновки 

про існування відповідної системи на рівні державного управління. Тому 

нині йдеться лише про побіжній аналіз вжиття відповідної термінології у 
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текстах нормативно-правових актів. Також можливо дослідити стан 

відомчого нормативно-правового регулювання окремих напрямів діяльності 

державних органів здебільшого шляхом розробки інструктивних та 

методичних документів. 

Термін «стратегічні комунікації» на рівні вітчизняних нормативно-

правових актів вперше було використано в преамбулі Угоди між Урядом 

України та Організацією Північноатлантичного договору про статус 

Представництва НАТО в Україні, що була підписана у м. Києві 22.09.2015 р. 

та ратифікована Законом України від 04.02.2016 р. № 989-VIII. Зазначений 

документ носить програмний характер для побудови міжнародно-правових 

відносин між Україною та НАТО, з огляду на декларований нашою державою 

курс на євроатлантичну інтеграцію, і тому не є документом, що 

безпосередньо регламентує суспільні відносини, пов’язані з розвитком 

системи стратегічних комунікацій. Отже, є підстави стверджувати, що 

зазначений термін, характерний для документації планування НАТО, було 

термінологічно імплементовано у законодавство України лише три роки 

тому.  

Загальне тлумачення «стратегічних комунікацій» у НАТО будується на 

визначенні ролі стратегічних комунікацій, як невід’ємної складової зусиль 

Альянсу з досягнення його політичних та військових цілей, що було 

викладено у п. 16 Декларації за результатами саміту у Страсбурзі-Кєлі 03–

04.04.2009 р. На підставі положень цієї Декларації у НАТО розвиток 

стратегічних комунікацій та побудова системи їх координації, зокрема 

відповідних інституцій, відбувається тривалий час із напрацюванням 

необхідного досвіду і розповсюдження кращих практик на діяльність органів 

влади країн – учасників та партнерів Альянсу. Водночас міжнародно-правові 

акти НАТО не дають визначень для терміну і не встановлюють обсягу 

окремих повноважень або сфер суспільної діяльності, що підлягають 

спеціальному правовому регулюванню. 
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Саме розуміння терміну «стратегічні комунікації» походить з 

документів військового управління США і у системі НАТО розглядається 

передусім у військовому аспекті. Зокрема, йдеться про визначені Урядом 

(Верховним командуванням) зусилля (дії), спрямовані на виявлення та 

розвиток цільових аудиторій щодо заснування, розвитку та збереження для 

просування державних (національних, урядових) інтересів політик, цілей, 

шляхом використання скоординованих програм, планів, тем, повідомлень та 

продуктів, синхронізованих з усіма акціями та інструментами, що 

проводяться владою. З цього визначення випливає централізований, 

скоординований та плановий характер відповідної організаційної діяльності.  

Схожі дефініції давалися і на рівні політичних документів у США, а 

також у контексті планування заходів з мас-медійного забезпечення 

діяльності, просування брендів, стратегічних кампаній у сфері зв’язків з 

громадськістю, планування діяльності прес-служб тощо. Але окремого 

законодавчого врегулювання цих процесів не було.  

У нашій державі Указом Президента України від 24.09.2015 р. № 

555/2015 було затверджено нову редакцію Воєнної доктрини України. 

Пунктом 4 цієї доктрини термін «стратегічні комунікації» визначено як 

«скоординоване і належне використання комунікативних можливостей 

держави – публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових 

зв’язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на 

просування цілей держави». 

Отже, за сутністю запропоновано трактувати цей термін, як 

«використання можливостей держави», що може бути витлумачено, як певна 

діяльність, але безпосередньо з цього визначення не випливає суб’єктний 

характер учасників такої діяльності. Дефініція стратегічних комунікацій 

містила також у собі певні складові, що узагальнювалися під найменуванням 

«комунікативні можливості» держави. Зазначення цих складових (публічна 

дипломатія, зв’язки з громадськістю, військові зв’язки, інформаційні та 

психологічні операції та заходи, спрямовані на просування цілей держави) 
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загалом відповідає практиці НАТО та термінології, що вживається у 

відповідних актах та документах Альянсу.  

Ще одним актом стратегічного планування у цій сфері – Концепцією 

розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженою Указом 

Президента України від 14.03.2016 р., було також визначено низку 

конкретних заходів у сфері стратегічних комунікацій. Зокрема, до напрямів 

розвитку сектору безпеки і оборони (п. 4 Розділу ІІ Концепції) для 

ефективного розвитку віднесено «створення та впровадження системи 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони». Термін «стратегічні 

комунікації» також визначено і у Доктрині інформаційної безпеки України, 

затвердженій Указом Президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017 

(Преамбула) та викладено у редакції, ідентичній визначенню, наданому 

Воєнною доктриною. Термін «стратегічні комунікації» та відповідні обсяги 

заходів уживаються також і в низці інших документів стратегічного 

планування діяльності державних органів щодо співробітництва з НАТО та 

оборонного будівництва.  

В окремих органах державної влади питання регламентації діяльності 

зі стратегічних комунікацій також відбувається на рівні концептуального 

планування. Так, на виконання положень Воєнної доктрини України, наказом 

Міністерства оборони України від 22.11.2017 р. № 612 було затверджено 

Концепцію стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України. Метою реалізації стратегічних комунікацій у воєнній 

сфері, як складової національної системи стратегічних комунікацій, є 

«просування загальнодержавного наративу та формулювання і впровадження 

ключових повідомлень для підвищення розуміння політики Міністерства 

оборони суспільством, ефективна протидія інформаційним викликам та 

загрозам у воєнній сфері».  

Тобто відповідної деталізації щодо напрямів діяльності та надання 

необхідних повноважень у відомчих нормативно-правових актах ще не 

відбулося. І це зумовлено невизначеністю питання організаційної побудови 



311 

 

системи стратегічних комунікацій. Усталене розуміння складових 

стратегічних комунікацій (публічна дипломатія, зв’язки із громадськістю, 

військові зв’язки, проведення інформаційних та психологічних операцій, 

вжиття заходів, спрямованих на просування цілей держави) не повною мірою 

може бути використане при розробці системи державного управління (або 

координації) у цій сфері. Основною проблемою є необхідність узгодження 

між собою документів стратегічного планування, що визначені чинним 

законодавством. Місце стратегічних комунікацій полягатиме у забезпеченні 

функціонування та розвитку відповідної системи стратегічного планування.  

Перше питання побудови системи стратегічних комунікацій сектору 

безпеки і оборони полягає у визначенні координуючого органу. Закон 

України «Про національну безпеку України» відніс Апарат Ради 

національної безпеки і оборони України до складу сектору безпеки і оборони. 

Водночас статус Апарату визначено Положенням про нього, затвердженим 

Указом Президента України від 14.10.2005 р. № 1446. Він є державним 

органом, який здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне 

забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України. У 

такий спосіб безпосередньо зазначений Апарат не може здійснювати функції 

координації системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони. 

Функцію координації у цій сфері міг би здійснювати спеціально утворений 

координаційний орган, що діятиме при Раді національної безпеки і оборони 

України зі спеціально визначеним правовим статусом. Також можливе 

існування інших моделей координації стратегічних комунікацій сектору 

безпеки і оборони. Зокрема, відповідними функціями і повноваженнями 

можливо наділити державний орган з числа суб’єктів сектору безпеки і 

оборони. Наприклад, враховуючи, що проведення інформаційних та 

психологічних операцій розглядається складовою системи стратегічних 

комунікацій, доцільним є розгляд моделі координації, побудованої у форматі 

координуючого органу при вже наявному державному органі. Чинний Закон 

України «Про національну безпеку України» визначає  Міністерство оборони 
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України, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань 

національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового 

будівництва у мирний час та особливий період. Беручи до уваги, що ідеологія 

законодавчого акту полягає у демілітаризації керівництва зазначеного 

Міністерства і посилення координуючої складової у його завданнях, можна 

було б проаналізувати модель утворення відповідного органу координації 

стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони, як координуючого 

органу міжвідомчого характеру із апаратом забезпечення при одному з 

керівників Міністерства оборони. 

У системі НАТО існує практика утворення проблемних центрів 

(Centres of Excellence, CoE) на території та з використанням можливостей 

відповідної країни-учасниці. Зазначені центри передусім створюють як 

аналітичні інституції, що мають за мету збір, обробку та узагальнення 

досвіду, розробку і впровадження відповідних методик, підготовку фахівців 

та проведення громадських заходів. Така модель прямо не передбачає 

функцію урядової координації, а сам центр може бути утворений на базі 

наявного аналітичного центру, дослідницької урядової організації, або бути 

спеціально створеною міжнародною командою фахівців під управлінням 

офіцерів штаб-квартири НАТО. В умовах України подібна концепція 

розглядається у межах побудови недержавної системи забезпечення 

національної безпеки та громадського контролю у сфері національної 

безпеки і оборони. Поки що модель винятково недержавного органу щодо 

координації системи стратегічних комунікацій, не відповідає вітчизняній 

правовій ідеології, хоча така участь загалом є можливою. Викладені варіанти 

моделей стратегічних комунікацій можуть бути вдосконалені, можливо 

також існування й інших варіантів координації. 

З огляду на це, можна констатувати, що належна правова регламентація 

стратегічних комунікацій відбуватиметься після обрання організаційної 
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функціональної моделі координації (управління) у цій сфері, шляхом 

уточнення завдань та надання відповідного обсягу повноважень.  

Окрім того, доречно виокремити проблемне поле для правової 

регламентації звітування суб’єктів сектору безпеки і оборони.  

Звітування державних органів перед суспільством є важливою 

складовою громадського контролю за їхньою діяльністю. Зазначене повною 

мірою враховано також і законодавчими актами у сфері забезпечення 

національної безпеки і оборони. Зокрема, Законом України «Про національну 

безпеку України» визначено принципи цивільного контролю над сектором 

безпеки і оборони. До числа цих принципів належить і підзвітність. 

Упровадження зазначеного принципу повинно бути у відповідний спосіб 

регламентовано, зокрема, шляхом встановлення процедур та наділення 

відповідних суб’єктів необхідним обсягом повноважень. Подальша 

регламентація особливостей підзвітності у зазначеній сфері знаходить своє 

закріплення у приписах ч. 5 ст. 6 цього Закону, що передбачає подання до 

Верховної Ради України щорічних письмових звітів про діяльність окремих 

складових (суб’єктів) сектору безпеки і оборони.  

Такий механізм реалізації принципу підзвітності у сфері національної 

безпеки не є законодавчою новелою. Окремі механізми звітування були 

визначені ще законодавчими актами на початку здобуття незалежності 

України. Питання підзвітності окремих державних органів сектору 

національної безпеки і оборони майже не досліджувалися науковцями, у 

дещо більшому обсязі –  на експертному рівні при обговоренні питань 

реформування діяльності спеціальних служб і правоохоронних органів. Саме 

в експертному середовищі і було визначено основні проблемні практичні 

моменти реалізації принципу підзвітності. 

Першим з них є належне визначення адресатів звітування, оскільки 

можливе виникнення практики безадресного звітування, тим паче, що таке 

явище вже виникло у правозастосовній практиці. Чинне вітчизняне 

законодавство передбачає подання  звітів Верховній Раді України. Але 
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законодавча регламентація звітування досить різноманітна. Наприклад, 

Закон України «Про Службу безпеки України» визначає щорічне подання 

звіту про діяльність Служби безпеки України (СБУ). Але стаття 31 

зазначеного Закону і у першій редакції, і з урахуванням змін, внесених 

Законом України від 07.10.2010 р. № 2592-VI, не визначає форму такого звіту 

і порядок його подання. До того ж термін «щорічний» не встановлює чіткої 

дати (або періоду) його подання. Занадто широке законодавче формулювання 

щодо змісту такого звіту не сприяє належному правовому регулюванню 

підзвітності. При цьому не потрібно ігнорувати усталену практику діяльності 

державних органів у галузі зв’язків з громадськістю. Зокрема, СБУ 

повідомила на початку 2017 року про видання «друкованого публічного звіту 

за європейськими принципами» [203], який щорічним не став, а його 

структура, зміст, манера подання інформації та наповнення визначалося 

самим державним органом. Отже, звітування залишається не 

регламентованим за адресатом і тому може взагалі сприйматись як 

безадресне. 

Ще одним важливим питанням у цьому контексті є визначення 

суб’єктів звітування. Частина 5 статті 6 Закону України «Про національну 

безпеку України» визначає серед суб’єктів звітування Кабінет Міністрів 

України та Управління державної охорони України (УДО), оминаючи при 

цьому Службу зовнішньої розвідки (СЗР), що, як і УДО, не входить до складу 

Кабінету Міністрів України. При цьому ст. 25 Закону України «Про державну 

охорону органів державної влади України та посадових осіб» досить чітко 

встановлює порядок звітування, визначаючи, що начальник Управління 

щорічно, до 1 лютого наступного за звітнім року, подає Верховній Раді 

України письмовий звіт про діяльність Управління. Стосовно звітування 

Кабінету Міністрів України, то можливе виникнення правової колізії, 

пов’язаної із процедурою урядового звітування загалом, оскільки у сфері 

національної безпеки і оборони визначається особливий порядок звітування, 

а чинна Конституція України та Закон України «Про Кабінет Міністрів 
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України» встановлюють тільки звітування про виконання Державного 

бюджету і про хід виконання загальнодержавних програм. Окрім цього, до 

суб’єктів сектору безпеки і оборони законодавчо віднесено суб’єкти із різним 

правовим статусом, не усі з яких є центральними органами виконавчої влади.  

Незрозумілою є взагалі законодавча відсутність будь-якого звітування 

розвідувальних органів, і насамперед Служби зовнішньої розвідки України, 

яка у такий спосіб узагалі виведена за межі демократичного цивільного 

контролю. 

Окрім суб’єктного складу звітування, важливою є мета і наслідки 

звітування. Адресатом звітування законодавчо нібито визначено Верховну 

Раду України. Але залишається недостатньо регламентованими мета і обсяги 

звітування, а також порядок подальших дій за результатами звітування. 

Предмет цивільного контролю визначено законодавчо, але не встановлено 

обов’язковість взаємного впливу предмету контролю на обсяг звітування, що 

може зумовити довільність державного органу у підборі інформації для 

звітування. Також необхідно враховувати і компетенцію Верховної Ради 

України. Зокрема, до повноважень Верховної Ради України належить 

призначення та звільнення з посади Голови Служби безпеки України за 

поданням Президента України, водночас у неї відсутні повноваження щодо 

оцінки його діяльності (або діяльності державного органу загалом), а отже – 

фактично немає механізму реагування на звіти СБУ. Але щодо керівництва 

Управління державної охорони України та Служби зовнішньої розвідки 

України, повноваження Верховної Ради відсутні взагалі (зокрема щодо 

оцінки діяльності зазначених органів), при цьому визначений законодавчо 

детальний механізм звітування Управління державної охорони у такому разі 

втрачає практичний сенс.    

Важливим питанням є співвідношення звітування із розміщенням 

інформації як «відкритих даних» (open data). Зокрема, «публічний звіт» СБУ, 

приклад якого наведено вище, практично є розміщенням певної 

структурованої інформації у форматі «відкритих даних».  
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«Відкриті дані» потрібно тлумачити відповідно до положень 

Міжнародної хартії відкритих даних, як сукупність принципів розміщення 

публічної інформації [618; 848]. За такого розуміння визначені законодавчо 

форми інформування громадськості про діяльність державних органів 

сектору безпеки і оборони (зокрема, «Білі книги» та ін.) повинні 

оприлюднюватися в електронному форматі на офіційних веб-ресурсах 

державних органів і перебувати у постійному вільному доступі.  

Зазначений документ може містити назву «звіт», але у такому разі його 

потрібно трактувати як документ «відкритих даних», основна мета створення 

та оприлюднення якого полягає в інформуванні суспільства про державну 

політику. Звітування, натомість, як реалізація принципу підзвітності, 

повинна передбачати наявність певної компетенції з реагування в адресата 

звітування. 

Обмеження стосовно надання інформації законодавством встановлено 

досить невдало. Зокрема, частина 1 статті 10 Закону України «Про 

національну безпеку України» визначає, що сфера громадського контролю 

може бути обмежена винятково Законом України «Про державну таємницю», 

але зазначений законодавчий акт встановлює певні обмеження не щодо сфери 

контролю, а щодо обігу певного виду інформації. До того ж при здійсненні 

громадського і цивільного контролю вимоги законодавства щодо обігу 

інформації з обмеженим доступом, до числа якої належить і інформація, що 

містить державну таємницю, повинні застосовуватись у повному обсязі. Це 

стосується визначення суб’єктного складу контролю та дотримання 

відповідних процедур. Також існує світова практика функціонування 

механізму громадського контролю, що передбачає дотримання встановлених 

законодавчо процедур поводження з таємною інформацією (наприклад, 

практика роботи комітету парламенту Норвегії з контролю за спецслужбами, 

що складається із уповноважених осіб, які не є депутатами, і має певну 

автономію у своїй діяльності). Зазначене цілком може бути впроваджено і в 

Україні, тим паче, що реформування системи охорони державної таємниці, 
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яка значною мірою наслідує радянські підходи і не відповідає реаліям 

інформаційного суспільства, є важливим завданням. 

Отже, у питанні звітування суб’єктів сектору безпеки і оборони  

законодавство потребує значного оновлення, що має ґрунтуватися на   

комплексному підході. Досить важливі питання не можуть бути врегульовані 

на рівні одного законодавчого акту, оскільки стосуються усієї системи 

державної влади. Водночас вкрай важливо уніфікувати процедуру звітування 

у секторі безпеки і оборони, як реалізацію принципу підзвітності з належним 

її диференціюванням від механізму оприлюднення інформації у форматі 

«відкритих даних». Особливої ваги набувають питання врегулювання 

компетенції Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

звітування, чітке визначення мети (а звідси – форми, порядку, періодичності) 

звітування, регламентація наслідків звітування. Питання захисту інформації 

з обмеженим доступом при звітуванні є важливим, але у правовому 

відношенні складним не видається. Окрім цього, вимоги законодавства щодо 

захисту державної таємниці не можуть бути приводом для свавільного 

обмеження предмету цивільного контролю у демократичному суспільстві.  

Особлива складність і актуальність зумовлена здійсненням звітування 

у сфері кібербезпеки, порядок якого має законодавчі особливості та 

неузгодженості.  

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» від 05.10.2017 р. № 2163-VIII також передбачає процедуру 

звітування у межах контролю за законністю заходів із забезпечення 

кібербезпеки. Зокрема, ст. 15 Закону передбачено, що «основні суб’єкти», 

визначені ч. 3 ст. 8 цього самого Закону, «подають один раз на рік звіти про 

стан виконання ними заходів з питань забезпечення кібербезпеки держави, 

віднесених до їх компетенції, які мають містити, зокрема, інформацію про 

результати проведення незалежного аудиту їхньої діяльності». При цьому 

адресат звітів законодавчо визначено недосконало, оскільки з тексту Закону 

вбачається, що такий звіт подається не до Верховної Ради України, а до її 
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Комітету. До числа зазначених суб’єктів належать Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національна поліція 

України, Служба безпеки України, Міністерство оборони України та 

Генеральний штаб Збройних Сил України, розвідувальні органи, 

Національний банк України. Деякі із цих суб’єктів мають звітувати у 

загальному порядку, визначеному спеціальними законодавчими актами. Інші 

натомість мають подавати окремий звіт. Законодавець визначив фактично 

єдину вимогу до такого звіту – наявність інформації про результати 

проведення незалежного аудиту. Формулювання щодо «наявності 

інформації», можливо, доречно було б замінити іншим терміном, що 

визначав би висновки такого аудиту, або визначити необхідність 

безпосереднього подання самого висновку аудиту як частини звіту. 

 Розуміння поняття «незалежного аудиту» у сфері кібербезпеки на рівні 

фахівців не викликає питань, оскільки існують відповідні міжнародні 

стандарти, органи сертифікації та сертифіковані процедури, а також 

організації, що їх здійснюють.  Практика застосування законодавства 

ймовірно здійснюватиметься саме таким шляхом. Але законодавець визначив 

у тексті Закону досить багато споріднених термінів, що можливо мають різне 

значення. Зокрема, у тексті Закону згадуються «аудит інформаційної 

безпеки», «аудит захищеності», «аудит стану кіберзахисту», «аудит 

діяльності» і «аудит діяльності щодо ефективності». Множинність термінів 

не сприятиме чіткості правозастосування. 

Отже, необхідно законодавчо встановити вимоги до порядку 

звітування суб’єктів кібербезпеки так само, як загалом у сфері національної 

безпеки і оборони, що пов’язано із оприлюдненням відповідної інформації.  

Повинно бути визначено форму, порядок та зміст звітування, терміни 

подання та строки звітування, процедури інформування про діяльність 

державних органів (наприклад, розміщення у форматі «відкриті дані»), а 

також наявність відповідних владних повноважень у адресатів звітування 
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(Верховної Ради України, її Комітетів або спеціальних комісій) щодо 

реагування за наслідками звітування. 

 

Висновки до розділу 3 

Організаційно-правові моделі системи забезпечення національної 

безпеки України полягають у виокремленні суб’єктного складу, постановці 

завдань та наділенні відповідними повноваженнями. Виокремлено три 

організаційні моделі для системи забезпечення національної безпеки 

України, які встановлювалися законодавчо. 

Перша з них визначалася Концепцією національної безпеки України 

від 16.01.1997 р. і полягала у визнанні особливого статусу у системі суб’єктів 

забезпечення для українського народу, який здійснював повноваження через 

форми безпосередньої демократії, а також органи державної влади. До 

суб’єктів належали державні органи відповідно до компетенції. 

Друга модель, що встановлювалася спеціальним законодавчим актом у 

2003 році, передбачала широкий перелік суб’єктів забезпечення національної 

безпеки з відповідним обсягом повноважень та наявністю механізмів 

координації їхньої діяльності. 

Третьою моделлю визнано систему, побудовану після ухвалення 

Закону України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р., що 

полягає у встановленні спеціальної системи забезпечення національної 

безпеки у відповідному секторі та виокремленні сил безпеки та сил оборони.  

У наявній моделі побудови системи забезпечення національної безпеки 

Президент України відіграє особливу роль, що ґрунтується на вимогах 

Конституції України і загалом визначена, як гарантування державного 

суверенітету та територіальної цілісності України. Зазначена роль зумовлює 

існування у глави держави функції Верховного Головнокомандувача, зміст 

якої водночас дещо змінюється внаслідок реформування системи 

національної безпеки. Особливими складниками функції залишаються 

забезпечення координації та контролю у цій сфері, що здійснюються за 
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допомогою спеціально визначених державних органів та посадових осіб. 

Враховуючи наявну систему організації державної влади, можливо 

констатувати здійснення певних повноважень Президентом України за 

допомогою допоміжних органів, які утворюються для здійснення 

координації у сфері національної безпеки. Окрім цього, зазначені функції 

покладаються і на  комісії та координаційні центри, що утворюються 

безпосередньо у структурі або при допоміжних органах – Раді національної 

безпеки і оборони України або Адміністрації (Секретаріаті, Офісі) 

Президента України. Допоміжний характер таких органів ускладнює 

безпосереднє управління внаслідок відсутності конкретних повноважень. 

Водночас існування зазначеної управлінської моделі зумовлено завданням, 

яке полягає у здійсненні координації діяльності державних органів. Функції 

контролю у такому разі, здійснюються Президентом України безпосередньо, 

а спеціально уповноважені ним посадові особи лише забезпечують 

реалізацію цієї функції.  

Компетенція державних органів у сфері національної безпеки 

визначена спеціальним законодавством. Але не доведена до кінця реформа 

державного управління у напрямі уніфікації системи центральних органів 

виконавчої влади зумовлює певні організаційні перешкоди, які полягають у:  

– наявності (з тенденцією до збільшення кількості) державних 

органів з особливим статусом, що юридично не входять до системи 

центральних органів виконавчої влади, й керівництво якими здійснює 

безпосередньо Президент України;  

– обмеженні повноважень керівників державних органів шляхом 

покладання окремих функцій управління на Президента України;  

– дублюванні повноважень Ради національної безпеки і оборони та 

Кабінету Міністрів щодо координації у сфері національної безпеки;  

– створенні нових державних органів за умов ігнорування системи 

виконавчої влади, встановленої законом. 
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У межах реформування системи державного управління в Україні, 

активно проводиться курс на т. зв. «демілітаризацію» окремих державних 

органів, що мають статус військових формувань. Зазвичай, це стосується 

організаційно-правового упорядкування діяльності державних органів, 

шляхом визначення їхнього правового статусу, відмінного від статусу 

військових формувань. Інші правові проблеми, включаючи правовий статус 

окремих осіб, є похідними.  

Воєнізований статус окремих державних органів та їхніх складників 

зумовлений особливостями правового статусу Президента України, оскільки 

чинне законодавство не передбачає, а наявна судова практика ставить під 

сумнів право Президента України здійснювати безпосереднє керівництво 

державними органами у сфері національної безпеки інакше, аніж при 

реалізації функції Верховного Головнокомандувача.  

Демократичний цивільний контроль у сфері національної безпеки та 

оборони відображає необхідність у контролі діяльності державних органів, 

розподіляючись на цивільний та громадський контроль. Цивільний контроль 

стосується особливого механізму прийняття управлінських рішень 

стратегічного рівня у військовій сфері, зокрема, у покладанні цих обов’язків 

на державні органи, що не є безпосередньо частиною військової організації. 

Громадський контроль трактується передусім як діяльність, що має за мету 

захист і забезпечення прав людини у найширшому розумінні, а суб’єктом 

його здійснення фактично є громадянське суспільство. У вітчизняних реаліях 

у межах демократичного цивільного контролю, створено досить розгалужену 

систему на рівні органів і посадових осіб, що наділені відповідними 

повноваженнями. Водночас питання організації звітування й надання 

інформації суспільству потребують належної правової регламентації. 

Інформування суспільства у сфері національної безпеки й оборони має 

здійснюватися системно і планово у межах заходів стратегічних комунікацій. 

За таких умов, з огляду на різноплановість діяльності державних органів, 

необхідно визначити та законодавчо регламентувати систему координації 
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їхньої діяльності у межах єдиної державної політики у сфері стратегічних 

комунікацій з національної безпеки. 

Звітування має здійснюватися відповідно до визначеного 

законодавчими актами механізму, що передбачає мету, предмет, обсяги та 

порядок звітування, а також періоди і строки надання інформації. У випадку 

адресного звіту перед суб’єктами парламентського чи президентського 

контролю повинні законодавчо встановлюватися відповідні повноваження 

щодо реагування на звіт. 

Враховуючи результати наукових дискусій стосовно феномену 

спеціальної діяльності у сфері національної безпеки, визначено й 

аргументовано існування окремого виду особливої державної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки, що передбачає наявність 

специфічних форм, методів та сукупності дій, які її складають. Чинне 

вітчизняне законодавство надмірно ускладнило регламентацією такої 

діяльності залежно від прийняття спеціальних законодавчих актів у різні 

періоди без детальної ревізії чинного законодавства.  

Законодавче регулювання спеціальної діяльності державних органів 

(спецслужб та правоохоронних органів) у сфері національної безпеки 

вирізняється хаотичністю, наявністю численних прогалин та суперечностей. 

До того ж саме тлумачення специфічної діяльності із забезпечення 

національної безпеки не відповідає усталеному розумінню, характерному для 

США і країн Європи та правовій системі Європейського співтовариства, що 

створює суттєві перепони для імплементації рекомендацій ПАРЄ. 
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РОЗДІЛ 4  

ПРІОРИТЕТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ 

ВІДНОСИН У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ 

 

4.1 Зміни в парадигмі правового регулювання суспільних відносин в 

інформаційну епоху 

 

Перехід суспільств до інформаційної епохи призвів до значних 

трансформацій у соціальних відносинах, а отже, – і у соціальних інститутах. 

Крім того, зміна соціальних інститутів потребувала відповідної зміни 

регуляторів, їх характеру, обсягів регулювання, процесів регулювання та 

відповідного впливу на суспільні відносини. Загалом вплив стосувався доволі 

широкого кола об’єктів, що обумовлює необхідність в обранні відповідної 

методології.  

Наукові правові дослідження зазначеної проблеми стосувалися двох 

важливих складових. По-перше, йдеться про загальне осмислення ролі права, 

як регулятора суспільства. Особливо це стосувалося відмови від постулатів 

марксизму-ленінізму та відповідних традиційних для вітчизняної науки 

підходів. На цьому шляху спостерігався і спостерігається доволі широкий 

плюралізм думок. Проте основною позицією залишається розуміння права як 

сукупності норм, що регулюють суспільні відносини. Джерелом його є 

державна воля, що виявляється у суворо визначеній формі [331, c. 31]. Цілком 

прийнятною є думка О. В. Петришина стосовно сприйняття права у 

діяльнісному вимірі, як «спрямованої на задоволення життєвих інтересів 

взаємодії учасників суспільних відносин, що складається на підставі 

взаємного їх визнання суб’єктами прав і юридичних обов’язків, певних 

стандартів (норм) поведінки, яка внаслідок своєї публічної значущості, 

гарантується можливістю судового примусу» [424, c. 81]. 
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 По-друге, виокремлення концепції побудови інформаційного права, 

що на першому етапі свого розвитку відображала лише уточнення предмету 

для адміністративно-правового регулювання певної (інформаційної) сфери, 

фрагментарно досліджуючи окремі аспекти технологічного розвитку, 

призвело до розуміння мінливої сутності регуляції суспільних відносин в 

інформаційну епоху.  

Загалом на етапі інформаційної епохи, що передував виникненню 

мережевого суспільства, йшлося насамперед про правові проблеми, які 

виникають при розвитку технологій у тій самій парадигмі, що була 

характерна для певної правової системи. 

Зокрема, у СРСР з 1960-х рр. проблеми технології розглядались у науці 

господарського права, хоча радянське господарське право, як галузь і права, 

і законодавства навряд чи мала аналоги у західній правовій традиції. В 

умовах соціалістичної системи господарювання, скасування приватної 

власності на «засоби виробництва», нерухомість, природні ресурси та 

державної монополії зовнішньої торгівлі концепція радянського 

господарського права зводилася до регламентації відносин, що виникають у 

господарській діяльності суб’єктів державної форми власності [306; 364]. 

Питання правової регламентації окремих аспектів нових (у той час) 

технологій розглядались у контексті дослідження напрямів управління 

народним господарством чи у контексті відповідних положень договірного 

права у господарській діяльності. Оскільки система управління в СРСР та 

соціалістичних державах характеризувалася насамперед адміністративно-

командною моделлю, зазначене повною мірою стосується і сфери науково-

технічного розвитку [466,  c. 176–177].   

Окрім цього, державна політика у сфері науково-технічного прогресу 

чітко характеризувалася впливом політичного фактору – саме у рішеннях 

з’їздів КПРС викладалися загальні настанови та основні завдання, які 

реалізовувалися державними органами. Такі настанови реалізовувались у 

майбутньому у межах системи державного управління (управління народним 
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господарством). Система управління народним господарством розвивалася 

під впливом фактору ускладнення галузевої структури виробництва та 

відповідних зв’язків, але залишалася незмінною її основа – «суспільний 

розподіл праці» [307, c. 25]. 

На стратегічному рівні адміністративно-командні методи управління 

під партійним керівництвом зумовлювали відставання СРСР саме у розвитку 

новітніх технологій, тобто таких технологій, що виникали у нових сферах і 

ґрунтувалися на наукових відкриттях. У питанні реалізації виробництва 

технологій прикладного (передусім оборонного) призначення, зазначений 

підхід цілком був достатньо ефективним за умови належного фінансування.  

За межами СРСР і країн соціалістичного табору дослідження правових 

проблем технологій та технічного прогресу здебільшого стосувалися 

особливостей права інтелектуальної власності та його належного 

оформлення.  

Після розпаду СРСР питання правового забезпечення розвитку 

новітніх технологій відчували, з одного боку, вплив притаманних соціалізму 

підходів у державному регулюванні цієї сфери, які залишалися в 

управлінській культурі незалежної України, а з іншого – очевидним було 

загальне відставання права, як регулятора відносин у суспільстві, від процесу 

трансформації усього суспільства, що було зумовлено розвитком і 

впровадженням таких технологій.  

Насамперед важливо визначитись, які саме технології, що є новітніми 

у хронологічному сенсі, здійснюють суттєвий вплив на сутність і характер 

суспільних відносин сучасного суспільства. У науковій літературі для цих 

явищ вживаються терміни «науково-технічна революція», «науково-

технічний прогрес», «новітні технології», «інновації». Зокрема, стаття 1 

Закону України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV 

визначає інновації, як «новостворені  (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні  технології,  продукція  або  послуги,  а   також 

організаційно-технічні   рішення  виробничого,  адміністративного, 



326 

 

комерційного або іншого характеру, що суттєво поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери», а інноваційну діяльність як 

«діяльність,   що  спрямована  на використання і комерціалізацію результатів 

наукових досліджень  та розробок  і  зумовлює  випуск  на  ринок  нових  

конкурентоздатних товарів і послуг». Якщо проаналізувати приписи статті  4 

Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

від 08.09.2011 р. № 3715-VI, що безпосередньо визначає стратегічні 

пріоритетні напрями на період до 2021 року, то інноваційну діяльність 

можливо визначати як створення та використання певних технологій. 

Ухвалення таких законодавчих актів є реалізацією державної підтримки 

розвитку технологій. Водночас підхід до організації державного управління 

свідчить про рудименти адміністративно-командної системи. Визначаючи у 

частині 1 ст. 4 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. № 3715-VI сім стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та встановлюючи порядок 

формування зазначених напрямів, законодавець у ст. 6 цього самого закону 

визначає шляхи реалізації напрямів. 

Для англомовної наукової літератури більш поширеним є термін 

«emerging technologies». Він зазвичай перекладається як «новітні технології», 

що безумовно не відображає його змісту. На думку сучасних дослідників, 

зазначені технології мають такі основні властивості: радикальну новизну, 

відносно швидке зростання, узгодженість, значний вплив та невизначеність 

[906, p. 37].  

Тобто для такої технології характерна стрибкоподібність – вона 

з’являється нібито нізвідки, хоча ґрунтується на відповідних наукових 

концепціях. У науковій літературі можливо використовувати термін 

«емерджентний» стосовно найменування таких технологій. Зокрема, у 

сучасній українській мові термін «емерджентний», насамперед, як 

філософський термін, що визначає появу чогось нового (нових якостей), що 

зумовлено втручанням ідеальних сил [681, c. 224]. Існує розуміння 
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«емерджентності» у теорії систем, як поява у цілого «властивостей, 

неадитивних властивостям частин, що входять у нього, тобто властивостей, 

які не витікають з властивостей його частин» [117, c. 94]. О. Гребешкова 

зазначає, що емерджентність є наслідком прояву щонайменше трьох 

факторів: «1) різкого нелінійного посилення раніше малопомітної 

властивості; 2) наслідок непередбачуваної біфуркації якої-небудь 

підсистеми; 3) наслідок рекомбінації зв’язків між елементами»  [143, c. 133].  

Зазначене розуміння, що вживається у теорії систем, може бути сприйнятим 

за основу, хоча воно і не повністю відображає властивості емерджентності 

стосовно технологій,  які визначено Д. Ротоло, Д. Хікс і Б. Мартіном.  

Тому під «емерджентною технологією» у контексті розгляду питань 

правового регулювання відповідних суспільних відносин, запропоновано 

розуміти таку технологію, що є радикально новою, швидкозростаючою, 

узгодженою з наявними технологіями, яка при цьому здійснює значний вплив 

на суспільне життя у різноманітних сферах, який неможливо передбачити 

завчасно.  

За таких умов традиційна правова регламентація планування у цій 

сфері зводиться до правового забезпечення державної політики стосовно 

науково-технічного розвитку, і навряд чи буде адекватною стану суспільних 

відносин, оскільки не враховує характеру змін. 

На цьому вже було зосереджено увагу в контексті дослідження 

проблематики «інноваційного права» та визначення його місця у системі 

права. Зокрема, О. Сімсон пропонувала визнати, що «інноваційні відносини» 

(а йдеться саме про правовідносини щодо використання технологій) мають 

«двояку публічно-правову природу» [647, c. 82]. Тобто такі правовідносини 

поєднують у собі приватно- та публічно-правовий характер [682, c. 16]. 

Найбільш важливим є вплив на трансформацію суспільних відносин 

комп’ютерних технологій розподілених обчислень. Розвиток технології 

розподіленої обробки даних відбувався паралельно з розвитком технологій 

побудови і використання комп’ютерних мереж. Особливості існування цих 
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технологій та вирішення різноманітних технічних завдань тривалий час не 

створювали якихось особливих проблем правового характеру, оскільки 

винятково технічна специфіка, не здійснюючи прямого впливу на суспільні 

відносини, не зумовлювала необхідності у відповідному нормативно-

правовому регулюванні цієї діяльності. У майбутньому при технічному 

розвитку сфери комп’ютерних технологій, виникла технологія розподілених 

реєстрів (Distributed Ledger Technology, DLT), одним із напрямків якої є 

«блокчейн» – технологія розподіленої системи даних, що закладена в основу 

«криптовалют» (віртуальних «валют», які не мають фізичного аналогу і, 

зазвичай, одного емітента), найвідомішою з яких нині є система «Біткойн». 

DL-технологія (одним із підвидів якої є «блокчейн»-технологія) поки 

що однозначно термінологічно не визначена в українській мові. В основі 

скорочення DLT лежить термін «ledger», який, починаючи з XIX століття, 

трактують як «основну бухгалтерську книгу» або гросбух [851, p. 555], а 

походить від співзвучного застарілого і ймовірно запозиченого з 

голландської мови терміну «leg[g]er» – «річ, що знаходиться в основі чогось» 

[820, p. 382; 851, p. 555]. 

Використання систем розподіленої обробки даних для вирішення 

різноманітних технічних завдань застосовується досить давно. Перші 

програми використання потужностей електронно-обчислювальних машин 

для проведення спільних обчислень з’явилися понад 40 років тому майже 

одночасно зі створенням комп’ютерних мереж. Розвиток такої технології 

відбувався паралельно з розвитком технологій побудови і використання 

комп’ютерних мереж, а також передачі інформації у таких системах, 

особливо значний вплив на їх розвиток спричинили «пірингові» мережі, які 

дали змогу відійти від традиційної побудови за принципом «клієнт-сервер» 

[814, p. 424, 441–442; 830, p. 424–425; 859, p. 677–678]. Особливості існування 

цих технологій тривалий час не створювали якихось специфічних проблем 

правового характеру, за винятком захисту прав інтелектуальної власності при 

розповсюдженні інформації у «пірингових» мережах, що призвело до 
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юридичної «війни проти торентів», і є значною проблемою правового 

регулювання до цього часу.  

У майбутньому розвинулася технологія розподілених реєстрів і, 

нарешті, виникла технологія «блокчейн», яка стала нині трендом у 

гуманітарних науках, що вивчають аспекти інформаційних технологій [35, 

c. 69]. 

Створенню і розповсюдженню DL-технологій сприяло технічне 

вирішення двох важливих проблем – передачі інформації за відсутності 

централізованого серверу і взагалі відхід від побудови мереж за принципом 

«клієнт-сервер». Відома американська дослідниця філософських і 

соціологічних проблем впровадження нових технологій М. Свон вважає 

одноранговий (p2p) обмін основою для технології «блокчейна» [922, p. 3]. 

Такий погляд прийнятний, однак іншою технічною проблемою є проблема 

захисту інформації від впливу, тобто криптозахисту на рівні кожної операції 

обміну інформацією. Хоча дослідники фіксують випадки заволодіння 

інформацією, але успішний електронний вплив з метою її зміни, відбувається 

на рівні програмного забезпечення кінцевого користувача, а не на рівні 

обміну даними [881, p. 1, 7–9]. Зазначений фактор – а саме криптозахист, 

зумовив надзвичайну популярність криптовалют в інвесторів, насамперед 

інформаційної сфери, оскільки захист інформації зробив з таких валют по 

суті «цифрове золото» [895].  

 Не вдаючись у технічні тонкощі, можна стверджувати, що сутність 

загалом DL-технології полягає у відсутності якогось одного фізичного носія 

інформації (сервера чи системи серверів), що зберігає усю інформацію, або її 

частину. Отже, інформація, яка зберігається, перебуває одночасно у всіх 

учасників системи, при цьому жоден з них не контролює ані усю інформацію, 

ані якусь критично важливу частину. Саме таке розуміння сутності технології 

є критично важливим для правового погляду на суспільні відносини у цій 

сфері, з метою вирішення проблем юридичного характеру. 
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Звичайно, існують різні технічні рішення зазначеного вище завдання 

щодо розподіленої інформації. З огляду на критичну важливість для такої 

системи проблеми захисту інформації, перспективними для прикладного 

використання поза сферою наукових обчислень є системи, які 

використовують криптографічний захист і конструювання блоків. Зрозуміло, 

що поштовх для безперешкодного розвитку таких засобів було закладено 

«поразкою» держави при вирішенні проблем регуляторної обмеженості 

криптографічного захисту, відомих у літературі під назвою «крипто-війни» 

початку 1990-х рр., що відбувалась у США, і в основному закінчилися 

загальним ослабленням державного регулювання у сфері експорту 

технологій, які використовували криптографію [868].  

Зрештою вирішення різних аспектів проблеми закінчилося створенням 

нової технології, яка спочатку була задумана як альтернатива наявному 

глобальному грошовому обігу. 

 Зазначена технологія нині відома як «блокчейн» (від англомовного 

терміну blockchain – ланцюг блоків), і використовується, насамперед, як 

розподілена система даних, що закладена в основу «криптовалют» 

(віртуальних валют, які не мають фізичного аналогу і, зазвичай, одного 

емітента, а здобуваються шляхом використання обчислювальних 

можливостей учасників системи). Найвідомішою з них є система «Біткойн». 

Нині досить часто у популярній літературі та засобах масової інформації ці 

поняття використовують як синоніми. Хоча, звичайно, увага суспільства (а 

останнього часу і держав в особі їх органів) більше зосереджена на 

«біткойні», оскільки економічні показники є переконливішими.  

В основі сприйняття суспільством «біткойн»-індустрії або ж «крипто-

індустрії» знаходяться чимало факторів – як економічних, так і 

геополітичних, оскільки основна розповсюдженість операції із 

криптовалютами приходиться на ринки Східної Азії, які контролюють 

китайські торговці, що зумовлює піднесення ролі Китаю на глобальних 

ринках «біткойн», та взаємозв’язок характеру внутрішніх китайських ринків 
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із ціною криптовалюти. З іншого боку, «біткойн» став трендом і породив 

певну суспільну субкультуру, часто і без якогось економічного підґрунтя. 

Розповсюдження  таких  технологій  в  нашій державі  та  її  вплив  на  

політичні  і  управлінські  рішення загалом можливо охарактеризувати 

наступним чином. 

Як вбачається з самого терміну «криптовалюта», в основі її існування 

знаходиться безпека. Попри досить недовгу історію використання 

криптовалют, з часу впровадження їх вільного обміну на звичайні грошові 

кошти та введення котирування на деяких валютних біржах, різноманітні 

атаки на систему є постійними. Особливо, коли вартість одного біткойну 

стала перевищувати 1 000 доларів США. 

 Здебільшого, звичайно, кібератаки робляться для викрадання 

криптовалют. Такі атаки бувають й успішними у випадках, коли об’єктом є 

не уся система або її частина під час функціонування, а конкретний 

визначений користувач, що «зберігає криптовалюту» (яка, так би мовити, 

«існує» тільки у віртуальному вигляді) на власних носіях інформації. Іншою 

метою атак є намагання встановити контроль над емісією криптовалют одним 

користувачем (або групою, що об’єднана змовою). Зазначені випадки 

виникали шляхом змови великих груп, які займаються здобуванням 

«біткойну», але успішними не були, завдяки закладеним в алгоритм системи 

запобіжникам. 

 Оскільки в основі системи є розподілення інформації  та 

криптографічний захист усіх транзакцій на усіх етапах, система є стійкою за 

умови, якщо електронно-обчислювальні машини, які її складають, 

продовжують роботу. У випадку, якщо система створена і використовується 

для обігу криптовалют, її робота зумовлена необхідністю здобування нових 

одиниць криптовалюти, яка виробляється внаслідок проведення 

обчислювальних операцій учасниками усієї системи. Тобто учасників 

системи тримає у ній їх власний економічний інтерес. Кількість криптовалют, 

які є альтернативою «біткойн», уже обчислюється сотнями. Серед них є і 
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валюти з різними видами підтримки державами, а також ті, які покращили 

алгоритм програми у такий спосіб, що виключають генерацію у промислових 

масштабах. Аналітичні огляди, підготовлені фахівцями у сфері фінансів та 

регулювання [802; 881; 932; 933], свідчать, що попри нібито мінімальність 

державного впливу у цій сфері і, навіть, практичну неможливість статутного 

правового регулювання таких суспільних відносин [914, p. 82], основними 

практичними проблемами впровадження та використання технології у 

всьому спектрі економіки, регулювання та суспільних відносин є: 

1. Необхідність ліцензування (або будь-якого іншого дозволу з боку 

держави в особі її уповноважених органів) для такої діяльності загалом. У 

демократичних державах усяка діяльність приватних осіб, що не порушує 

закон, є легальною. Тобто відповідні операції з криптовалютами (купівля-

продаж та інші угоди) ніяких дозволів не потребують, оскільки здійснюються 

між приватними особами. У цьому разі виникає питання юрисдикції їх 

цивільно-правових спорів. Але нині у юридичному плані воно залишається 

більш теоретичним, аніж практичним, і буде вирішене у майбутньому, 

ймовірно, шляхом правового прецеденту. Водночас ліцензування діяльності 

з емісії криптовалют, обігу на біржах та обміну на іншу (емітовану державою) 

валюту, потребує державного впливу. Метою зазначеної діяльності 

державних органів є протидія вчиненню злочинів (насамперед, шахрайства) 

щодо приватних осіб, а також легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму, ухиленню від сплати податків. Основним 

проблемним питанням для правової регламентації цих відносин є 

необхідність дотримання правил про т. зв. банківську ідентифікацію 

вкладників, що не завжди можливо в умовах проведення операції з 

криптовалютою. Зазначена проблема визначена в іноземній правовій 

літературі як така, що потребує вирішення [854]. 

2. Оподаткування операцій з криптовалютами. Безумовно, під час 

проведення операцій отримується прибуток, який підлягає оподаткуванню. 

При цьому такий прибуток може виникнути і як пасивний дохід внаслідок 
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збільшення вартості криптовалюти по відношенню до валюти, емітованої 

державою, протягом часу. У деяких державах існують також окремі податки 

на майно, до складу якого також можуть бути віднесені криптовалюти, 

внаслідок наявності у них відповідної вартості. Нині у більшості держав із 

розвиненою фінансовою системою та деталізованим податковим 

законодавством, проблема належної правової регламентації оподаткування 

таких операцій та вдосконалення відповідного законодавства є актуальною 

[844]. 

3. Визначення статусу криптовалют саме як грошей. Іноді щодо 

криптовалют застосовувався термін «сурогат грошей». А в деяких державах 

були підготовлені законодавчі пропозиції стосовно заборони таких 

«сурогатів». Нині з різних причин криптовалюти (або окремі види) 

заборонені у деяких країнах, проте операції з ними не криміналізовано, а ці 

обмеження стосуються адміністративних заборон у діяльності банків та 

інших фінансових установ. Така заборона пов’язана, значною мірою, з 

іншими численними забороняючими та регламентаційними вимогами. Інші 

випадки (Ісландія, Гонконг) стосувалися досить складної державної політики 

та наявності певних преференцій у цій сфері. Зазвичай, спірні питання 

виникають насамперед при валютообмінних операціях (з огляду на 

відсутність централізованого емітента, криптовалюта розглядається як 

аналог дорогоцінного металу, а операції юридично вважаються бартерними), 

а також при використанні криптовалют, як засобу платежу за товари чи 

послуги (при цьому невирішеними залишаються спірні питання у цивільно-

правовому статусі такої угоди і оподаткуванні відповідної операції). 

4. Необхідність дотримання вимог міжнародно-правових актів у 

боротьбі з тероризмом та легалізацією доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Імплементація зазначених положень у національне законодавство 

зумовлює правову колізію, з огляду на зазначені вище властивості 

криптовалюти. У літературі акцентовано увагу на можливості використання 

криптовалют для фінансування тероризму та іншої протиправної діяльності 
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[796, p. 13-15; 854, p. 571–572; 917, p. 49–53, 56–58]. При цьому дослідники 

проблематики протидії фінансуванню тероризму та іншої протиправної 

діяльності зазвичай розглядають криптовалюти, як аналог історичних систем 

безготівкових операцій з веденням децентралізованого обліку. У такому разі 

виникає необхідність у вжитті відповідних заходів щодо застосування 

визначених міжнародно-правовими актами механізмів, насамперед, у 

питанні ідентифікації у режимі реального часу не тільки суб’єктів 

проведення операцій, а й усіх транзакцій [821]. Пов’язаною із цим питанням 

є необхідність дотримання вимог законодавства щодо обмеженості 

використання криптографії недержавними органами та приватними особами, 

що донині існує в США та деяких інших країнах. Така обставина може 

впливати на правове регулювання використання криптовалюти, оскільки 

використання криптографічних методів її захисту є неодмінною властивістю 

криптовалюти. 

І, нарешті, ще однією проблемою є захист персональних даних у 

випадку, якщо держава захищає зазначену інформацію. Річ у тім, що 

технологія блокчейн не забезпечує анонімізацію, навпаки для участі у 

системі необхідна цифрова ідентифікація користувача, яка 

розповсюджується на усі його дії. У випадку поєднання такої технології зі 

сферою «інтернет-речей», можлива повна ідентифікація дій особи, фіксація 

інформації стосовно таких дій, а також вплив на ці дії зовні. До речі, на 

двоякий характер технології і здатність використання її ідентифікаційних 

можливостей в інтересах правоохоронної діяльності дослідниками вже було 

зосереджено увагу [680, c. 216–219; 829]. 

Питання правового регулювання суспільних відносин, які виникають у 

ході обігу криптовалют, мають розглядатись у контексті реалізації функцій 

держави, що знаходить свій прояв у відповідному впливі та правовій 

регламентації. У правовій регламентації обігу криптовалют реалізується 

економічна функція держави, яка зумовлена потребами ринкової економіки. 
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Інша річ – застосування технології «блокчейн» у тих напрямах 

життєдіяльності, що прямо не пов’язані із обігом криптовалют. 

За останні два роки зазначений вид технологій розподіленої обробки 

даних став дуже популярним здебільшого у сфері вітчизняних мас-медіа. З 

огляду на таку популярність, імідж «блокчейн» став використовуватись у 

політичних цілях та у рекламній компанії деяких продуктів, зокрема, у 

жодний спосіб не пов’язаних з цими технологіями.  

Особливим напрямом є застосування технологій розподіленої обробки 

даних у системах електронного урядування та ведення державних реєстрів.  

Використання «блокчейн» та інших подібних DL-технологій для 

ведення державних реєстрів та у діяльності державних органів визнана 

перспективною фахівцями з державного стратегічного планування провідних 

країн світу [933]. Починаючи з 2015 року, у пресі згадувалося принаймні про 

два проекти застосування технології «блокчейн» саме для ведення 

різноманітних державних реєстрів України, такі самі проекти 

обговорювались і у науковій літературі [784; 856; 882].  

Попри досить активну кампанію у ЗМІ, саме «блокчейн»-технології ще 

ніде у світі не реалізовано у рамках великого проекту у сфері державних 

реєстрів. Значна популярність ідеї застосування «блокчейн»-технології для 

державних реєстрів зумовлена, насамперед, недовірою суспільства до 

діяльності державних органів, а також іншими соціальними факторами  

впливу (медійна популярність теми, недовіра до закритості інформації, 

приналежність активної частини користувачів соціальних мереж і ЗМІ до 

субкультури «блокчейну» та криптовалют, лібертаріанські ідеї тощо). 

Якщо ж виокремити т. зв. «криптовалютну» складову технологій, то 

можна дослідити такий комплекс проблем: по-перше, необхідно з’ясувати, 

що саме потрібно розуміти, використовуючи термін «криптовалюта». 

Загалом доцільно трактувати її як такий вид цифрової валюти (електронних 

грошей), емісія та облік якої вимагають застосування асиметричного 

шифрування та криптографічних методів захисту [88]. Тобто, загалом для 
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криптовалюти неважливою є централізованість емісії. Можливою є 

традиційна емісія грошової одиниці, що здійснюється у формі криптовалюти, 

яка проводиться відповідними емітентами – від імені держави або окремої 

юридичної особи. Подальший обіг такої одиниці відбувається за правилами 

грошової одиниці або ж цінного паперу, з урахуванням особливостей щодо її 

форми. Якщо ж емісія не провадиться традиційно, то криптовалюта є 

децентралізованою, а для підтримання її фактичного існування 

використовується технологія розподіленого реєстру (зокрема, блокчейн). На 

відміну від цього, блокчейн-технологія є децентралізованою і у цьому 

полягає її перевага. 

У контексті цього, О. А. Баранов акцентував на значенні довіри, як 

складової блокчейн-технології. Зокрема, розуміючи довіру як «наявність 

своєчасної, повної та достовірної інформації про сумлінну поведінку», 

вчений виділяє розподілену систему «довіри», що визначається як «особлива 

організаційна система, формально чи не формально створена як закрита 

корпорація, у якій носієм довіри (інформації про довіру) до суб’єктів 

взаємовідносин є будь-який суб’єкт, але який обов’язково входить до цієї 

корпорації» [37, c. 62–63]. У такий спосіб довіру забезпечує сама система 

своїми властивостями. Але таке забезпечення здійснюється технологічно. 

Тобто сама система забезпечує необхідну довіру відповідними 

властивостями технології, що знаходиться в її основі. 

Повертаючись до фактору довіри стосовно криптовалюти, є підстави 

стверджувати, що ступінь довіри до валюти залежить від ступеню довіри до 

емітенту (держави, банку тощо). Емітентом валюти, зазвичай, не тільки не є 

будь-яка держава, емісія валюти децентралізована взагалі, хоча існують 

обмежені централізовані системи платежів та проекти щодо створення 

централізованих державних криптовалют (наприклад, RS-coin у Великій 

Британії) або валют певної країни без прямої участі державної влади 

(Auracoin в Ісландії). Досить складно провести чітку межу між 

криптовалютами та різними видами віртуальних товарів і цінностей, що 
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перебувають в обігу у мережі Інтернет і захищені за допомогою засобів 

криптографії (до яких можливо віднести внутрішньо-мережеві платіжні 

засоби, віртуальні купони на пред’явника та віртуальні товари для 

використання у мережевих комп’ютерних іграх).    

У випадку найпопулярнішої та найбільш вартісної нині криптовалюти  

(Біткойн), емісія залежить від використання обчислювальних можливостей 

комп’ютерів при вирішенні логічних завдань у ході їх роботи (що 

тлумачиться під терміном «майнінг», який походить від англомовного 

терміну «mining» – видобуток, добування).  

У такий спосіб прямо (адміністративним шляхом) на емісію зазначеної 

валюти впливати неможливо. Ця властивість криптовалют має велике 

значення, насамперед, якщо розглядати її як об’єкт фінансових операцій з 

метою отримання прибутку. У такому разі криптовалюта в економічному 

сенсі, є аналогом дорогоцінних металів, прямо впливати на емісію яких також 

неможливо. Тобто зазначена властивість криптовалюти робить її 

потенційним об’єктом для інвестування за умови зростання її вартості, що у 

випадку біткойну зумовлена створенням алгоритму визначеної заздалегідь 

кількості валюти, який унеможливлює довільну емісію. Стабільність курсу 

залежить від рівня довіри учасників відповідних фінансових операцій, саме 

ступінь довіри грає визначальну роль у функціонуванні усієї системи [94, c. 

38]. Економічно будь-яка криптовалюта може бути предметом фінансових 

спекуляцій (як і будь-який товар), але її ціна у таких операціях не залежить 

від політики емітенту, який не може впливати на емісію.  

Іншою властивістю криптовалюти є застосування криптографічних 

методів захисту, які не тільки захищають інформацію, а й взагалі є життєво 

важливими для існування криптовалюти. Зрозуміло, що електронна форма 

традиційних валют також передбачає різні методи технічного захисту, 

включаючи криптографічні. Але у поєднанні із децентралізованим 

характером критовалюти, вплив держави (або іншого централізованого 

емітента) на емісію та обіг криптовалюти є мінімальним. І якщо стосовно 
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емісії це є незаперечним фактом, то щодо обігу ситуація дещо інша. Оскільки 

навіть у нинішніх умовах глобалізації держави, як соціальний інститут, ще не 

втратили своєї значущості, їх вплив на обіг криптовалют та операції із ними, 

насамперед, здійснюватиметься шляхом правового регулювання 

відповідного кола суспільних відносин. 

При дослідженні питання необхідності, умов, форм та меж правового 

регулювання обігу криптовалют, необхідно враховувати соціальні фактори 

сучасного інформаційного суспільства. Передусім йдеться про субкультуру 

криптовалюти, яка склалася. Створення першої криптовалюти відбувалося в 

рамках досить обмеженої субкультури шифропанків (cypherpunks) і від 

самого початку носило чітко визначене ідеологічне підґрунтя. Ідеологія 

шифропанків, яка визначена у програмному документі «Маніфест 

шифропанків» 1993 року [781], зводиться до таких основних принципів: 

1) необхідність поваги до приватності (privacy) особи як основної суспільної 

цінності; 2) необхідність забезпечення анонімності насамперед у всіх 

транзакціях, що проводяться приватною особою в інформаційному 

суспільстві; 3) умовою дотримання приватності та анонімності є вільна 

розробка і застосування криптографічних методів захисту інформації; 4) не 

має бути жодних обмежень з боку держави щодо застосування 

криптографічних методів приватними особами на їх розсуд; 5) оскільки уся 

історія державного впливу свідчить про намагання обмеження приватності та 

анонімності, держави та їх апарат апріорі є супротивником у сфері вільного 

розповсюдження технологій криптографії [781].  

Загалом «шифропанки» відшукували технологічну можливість 

реалізації своєї ідеології в умовах державної протидії, оскільки традиційні 

методи громадської діяльності не досягали поставлених цілей. Тобто 

зазначена субкультура є найбільш радикальною формою громадської 

активності за свободу Інтернету, основні положення якої започатковані ще 

У. Барлоу та його послідовниками.  
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Базуючись на зазначених принципах, прибічники субкультури 

шифропанків ставлять за мету протидію будь-яким способам обмежень у 

сфері розповсюдження криптографічних методів захисту інформації з боку 

держави та корпорацій. Ідеологічно пов’язаними групами є супротивники 

державного регулювання щодо інформації, наявних вимог щодо авторських 

та суміжних прав, лібертаріанці, анархісти тощо. Звичайно, що окремі групи 

активістів мають різний ступінь радикалізму своїх дій, але досить часто 

пов’язані особистими зв’язками їх учасників з різних країн.  

Історія розвитку першої криптовалюти свідчить, що ідея створення 

децентралізованої валюти виникла саме у цьому середовищі. Сам проект 

«Біткойну» було створено і реалізовано у 2008–2009 роках групою активістів, 

частина з яких діяла під псевдонімами, і повні особи яких невідомі і досі. 

Ідеологічний характер діяльності зі створення криптовалюти підкреслювався 

повідомленнями на електронних форумах розробників.  

Але як фінансовий інструмент поза межами субкультури шифропанків 

та анархістів, біткойн почав використовуватися у діяльності кримінальних 

кіл. Більшість дослідників пов’язують активне розповсюдження 

застосування біткойну, як засобу платежу з існуванням бірж з торгівлі 

товарами, які перебувають під забороною [854, p. 570–571]. Найбільш 

відомою серед них була біржа «Шовковий шлях», яка діяла у глобальній 

мережі у 2011–2013 роках із застосуванням суворої конспірації та 

криптографічних методів захисту, і на якій відбувалася торгівля 

наркотичними засобами, іншими речовинами, що перебували під забороною 

у різних країнах, зброєю, викраденою інформацією, підробленими 

документами та протиправними послугами.  Засновник і керівник проекту 

Р. Ульбріхт, що був засуджений у США до пожиттєвого ув’язнення, 

застосував біткойн як анонімний засіб платежу, оскільки продаж товару через 

наявні платіжні системи  не забезпечував конспірації [931, p. 184–186].  

Водночас протягом 2013 року відбулося значне інвестування в проекти 

з  боку підприємців у сфері інформаційних технологій, які до цього прямо та 
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опосередковано засновували проекти у сфері соціальних мереж, торгівлі 

віртуальними товарами та миттєвих електронних платежів. Купівля 

відповідними інвестиційними фондами біткойну призвела до зростання його 

курсу по відношенню до долару США, що у майбутньому призвело до 

інвестиційного буму і невпинного зростання курсу криптовалюти. У такий 

спосіб він став досить вигідним об’єктом для інвестування. Одночасно із цим 

створювалися проекти альтернативних криптовалют, що стали відомі згодом 

під узагальненою назвою «альткойнів», загальна чисельність яких сягає 

декількох тисяч. Деякі з них створено для заздалегідь обмеженого 

використання (корпорації, соціальні мережі, закриті клуби або забезпечення 

доступу до сайтів необмеженого розповсюдження інформації), інші 

натомість є повним аналогом біткойну із забезпечення котирування на 

відповідних інтернет-біржах. Іноді у вигляді «альткойнів» будувалися 

шахрайські схеми за зразком фінансових пірамід [894]. 

Децентралізована властивість криптовалют передусім зумовила 

інтерес до них з боку бізнесу, що бажає мінімізувати податкове 

навантаження, вдаючись до глобальної зміни юрисдикції бізнесу. Окрім 

цього, використання криптовалют стало популярним для різноманітних 

операцій: від повних аналогій фінансових пірамід – до складних маніпуляцій 

на інтернет-біржах, що призводять до значних збитків. Так, наприклад, 

внаслідок краху у 2014 році біткойн-біржі «Mt.Gox», сумарна сума збитків, 

які зазнали інвестори, сягнула 2,4 млрд доларів США [896], але 

юрисдикційна складність (біржа була зареєстрована громадянином Франції 

за законами Японії) зумовила відсутність встановлення винних і притягнення 

їх до кримінальної відповідальності, хоча досудове слідство у цій справі в 

Японії проводиться з 2015 року. В усякому разі діяльність біржі перебувала 

поза державним регуляторним впливом як у сфері фінансів та інвестицій, так 

і технічного захисту інформації, хоча її керівники і заявляли про хакерські 

атаки, як єдину причину краху.  
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Кримінальні звинувачення у вчиненні фінансових злочинів висувалися 

стосовно підприємців у сфері криптовалют неодноразово, а крах «Mt.Gox» є 

непоодиноким явищем. Зокрема, до кримінальної відповідальності 

притягалися засновник однієї з перших біткойн-обмінних компаній 

«BitInstant» Ч. Шрем, фактичний керівник біржі BTC-E, яка здійснювала 

обмін на російські рублі, О. Віннік та інші. Розповсюдженість фінансових 

правопорушень у цій сфері зумовлена насамперед правовою невизначеністю 

у сфері обігу криптовалют та відсутністю державного регулювання. Але 

правові проблеми, що виникли навколо обігу криптовалют, становлять 

значну сукупність, і нині їх вирішити складно.  

Іншим застосуванням DL-технологій, окрім криптовалют, вплив якої 

на подальше правове регулювання очікується як надзвичайний, є смарт-

контракти. Нині чимало наукових досліджень феномену «смарт-контрактів» 

перебуває на хибному шляху. Йдеться про їх розгляд як контракту, за 

цивільним (або торговим) правом. Деякі дослідники прямо вважають, що 

смарт-контракт – це різновид угоди за допомогою алгоритмів, кодів чи чогось 

іншого, причому до такої угоди застосовуються елементи звичайної угоди за 

цивільним правом [351, c. 91]. Але у такому разі йдеться про ще одну форму 

угоди, щось подібне до угод на електронних біржах. Це саме стосується і 

висловленого свого часу визначення для т. зв. «розумного» контракту (хоча 

термінологічно такий переклад не є правильним). Зокрема, визначено, що 

такий контракт є договором, що існує у формі програмного коду, який 

імплементовано на платформі блокчейн [621]. У такій конструкції відсутнє 

розуміння самої технології та смарт-контракту, як її прояву. Потенціал такої 

технології набагато більший.  

Насправді «смарт-контракт» не більше, ніж технологія, навіть 

алгоритм або протокол. Тобто зазначена технологія лише реалізує 

домовленість (угоду, договір, контракт) у певній формі, а її особливість 

полягає у реалізації виконання умов. Тобто гарантія виконання договору і 

належний примус до виконання умов забезпечується технологічно. У такий 
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спосіб «смарт-контракт» може трактуватися як форма для будь-якої угоди, 

що містить у собі забезпечення, гарантію виконання і автоматичне 

дотримання форми. Головний потенціал технології у цивільному праві 

полягає у поступовій (у перспективі) заміні нотаріальної форми посвідчення 

угод, у випадку, якщо технологічно буде забезпечено ідентифікацію особи, 

стійкість збереження інформації, що аналогічно традиційній паперовій формі 

фіксації.  

В автоматичному встановленні примусу технологічними засобами  та 

його забезпеченні полягає головна перспективна особливість «смарт-

контрактів». У випадку реалізації технології забезпечуватиметься належна 

самоорганізація іншим регулятором, аніж право, до того ж встановлюється 

абсолютне засвідчення факту, наслідки чого поки що складно прогнозувати. 

Окрім зазначених вище технологічних аспектів, пов’язаних із 

розповсюдженням розподілених реєстрів, залишається проблематичними 

межі державного впливу у мережах, що умовно визначається як 

«суверенізація Інтернету». 

Незважаючи на розгалуженість глобальної мережі, інфраструктури та 

її складових, вплив держав є доволі значним протягом усього існування 

мережі Інтернет. Усвідомлюючи особливий характер правовідносин, які 

виникають у цьому зв’язку, держави намагаються здійснювати регуляторний 

вплив традиційними засобами, що характерні для відповідної правової 

системи. 

Іншим шляхом є встановлення т. зв. «суверенного Інтернету» (або 

«національного Інтранету», «національної мережі» тощо), що 

характеризується спробами розповсюдити елементи державного 

суверенітету на глобальну комп’ютерну мережу, поставивши за мету 

фактично «деглобалізувати» її.  

Насамперед це досягається винятково технічними способами побудови 

та використання комп’ютерних мереж закритого типу (зокрема, умовно 

закритих), що розповсюджується на певну кількість ідентифікованих 
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абонентів, тотальна ідентифікація із фіксацією активності та встановленням 

обмежень на програмні засоби анонімізації. Закритий тип побудови мережі, 

що був характерний для другої половини минулого століття, не дає змоги 

розглядати її як глобальну мережу, а отже, у ній не проявляються ті соціальні 

явища, що характерні для всеохоплюючої глобальної відкритої мережі 

Інтернет. Тому технічно це завдання є реальним, але виникатимуть соціальні 

проблеми іншого виду.  

Коли говорять про «суверенізацію», то, зазвичай, йдеться передусім 

про розповсюдження державної влади у межах території. У цьому разі така 

влада поширюватиметься на комп’ютерну мережу, її елементи, або на інші 

утворення, що можуть бути виділені для розповсюдження на них влади. 

Для підтримання функціонування мережі необхідні сервери (тобто 

технічні пристрої зберігання інформації), лінії зв’язку  (які забезпечують 

зв’язок між ними) та засоби управління (зокрема, програмне забезпечення). 

Це спрощене розуміння, але для цілей дослідження правового регулювання 

воно загалом відповідає розумінню комп’ютерної мережі на фізичному рівні, 

що розглядається технічними фахівцями [260, c. 9–13].  

Сервери та лінії зв’язку знаходяться у будь-якому разі на території 

певної держави і на місце їх знаходження і буде розповсюджуватися 

суверенітет конкретної держави. Але говорячи про суверенізацію Інтернету 

у контексті державної політики або правового регулювання, йдеться про 

більш широке коло проблемних питань.  

Зокрема, серед узагальнених О. А. Барановим підходів до визначення 

Інтернету для цілей правового регулювання, доречно зосередитися на 

розумінні Інтернету як міжнародної телекомунікаційної мережі загального 

користування, що призначена для обміну відомостями або як глобальної 

системи комунікацій, що є засобом інформаційного спілкування та доступу 

до інформації [34, c. 13]. У цьому разі мережа сприймається як така, що 

постійно перебуває у робочому стані, незважаючи на стан кожного її 

елементу. 
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Якщо відійти від фізичного рівня сприйняття Інтернету, то насамперед 

йдеться про сегментацію мережі, тобто намагання виокремити певні об’єкти 

(т. зв. сегменти), які можливо розглядати як такі, на які розповсюджується 

державний суверенітет. Зазначена позиція найбільш яскраво проявляється в 

дискусіях стосовно «рунету» (або «уанету»), тобто російського або 

українського сегментів Інтернету. Певною мірою зрозумілою є ситуація з 

доменними іменами, що відповідають національній (державній) 

приналежності (доменній зоні, у випадку України – це доменна зона «ua»). 

Адміністрування у цій сфері відповідно до вимог ст. 56 Закону України «Про 

телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV покладено на «уповноважену 

організацію». Нині адміністрування домену де-факто здійснює юридична 

особа приватного права, хоча у науковій літературі було акцентовано увагу 

на неврегульованість цього питання ще з 2003 року, незважаючи на наявність 

розпорядження Кабінету Міністрів України з цього приводу [34, c. 30]. 

Принаймні адміністрування в Україні здійснюється юридичною 

особою українського права, тому національна приналежність домену 

конкретній країні не викликає сумнів. В інших державах існує різна практика. 

Так, Уряд Тувалу (острівної держави в Океанії) передав права 

адміністрування популярного домену «TV» практично з початку його 

існування різним компаніям з США [794].  

У деяких країнах існує практика прямого адміністрування 

національного домену верхнього рівня державними органами (Албанія, 

Бангладеш, Барбадос, Бенін, Габон, Камбоджа, КНР, Малайзія, М’янма, 

Оман, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан та ін.), але у більшості 

випадків це здійснюється повноважними недержавними організаціями, 

зокрема, компаніями-нерезидентами або науковими установами. Правила 

національної належності серверів (ресурсів), а також обмежень (для 

урядових, військових, освітніх, наукових, медичних тощо) установ 

встановлюються операторами відповідно до загальних вимог міжнародної 

корпорації ICANN. У більшості доменних зон необов’язкова належність 
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особи – власника Інтернет-ресурсу (сайту) до резидентів країни, або ж 

фізичне знаходження серверів на їх території. Зазвичай, обмеження та вимоги 

у цій сфері відповідають загальній державній політиці у сфері 

телекомунікацій.    

Ситуація з доменом Росії відрізняється двома факторами. Згідно з 

роз’ясненням Федеральної антимонопольної служби Росії, що 

обговорювалось у спеціалізованій пресі на початку 2018 року, до т. зв. 

«рунету» (російського сегменту Інтернету) пропонується відносити ресурси 

з доменними іменами «RU», «SU»  та «РФ» [664].  

Доменне ім’я «SU» не входить до переліку географічних кодів ISO 

3166-1, і тому не розглядається як національне, згідно з вимогами ICANN. З 

початку 1990-х рр. його адміністрування здійснювалося різними російськими 

юридичними особами. Ототожнення з «рунетом» відбувається і з 

урахуванням того фактору, що більшість користувачів ідентифікує таке ім’я 

з колишнім Радянським Союзом, хоча його реєстрація і відбувалася після 

розпаду СРСР.  

Доменне ім’я «РФ» є т. зв. «кириличним» розширенням, тобто іменем, 

що засновано не на латинській, а на іншій (у цьому разі – кирилиці) 

писемності. Нині в Інтернеті також вживаються домени, що засновані на 

китайській, корейській, арабській і тамільській писемності. Серед наявних 

кириличних імен їх адміністрування здійснюється тими самими 

національними операторами, що адмініструють відповідний домен 

латиницею (Білорусь, Казахстан, Монголія, Сербія, Росія (зокрема, домен 

«РУС»), Україна).  

Однак у Росії досить часто відносять до «рунету» (тобто російського 

сегменту Інтернету) фактично необмежене коло Інтернет-ресурсів, що 

містить контент російською мовою. Позиція державних органів Росії у 

питаннях регуляції є більш конкретною. Загалом виокремлення «рунету» 

вважається недоцільним, а предмет державного впливу конкретизовано тим, 

що може бути врегульовано на «фізичному» рівні. Водночас питання 
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«суверенізації» Інтернету («рунету», російського сегменту тощо) з’явилось 

останнім часом на порядку денному внаслідок низки законодавчих новацій.  

У різних країнах існує різна практика державного регулювання 

використання комп’ютерних мереж (зокрема, Інтернету), хоча загалом 

обмежувальна зустрічається рідше і характерна для недемократичних 

політичних режимів. 

Прикладом державних крайнощів у цьому питанні є ситуація у 

Північній Кореї (КНДР). Вона характеризується певними факторами.  

По-перше, існування загальної внутрішньої мережі користувачів у 

країні за відсутності її виходу безпосередньо в Інтернет. Тобто від самого 

початку здійснювалася побудова внутрішньої комп’ютерної ізольованої 

мережі (інтранету). Вона управлялася державними органами, шляхами, 

подібними до адміністрування внутрішньодержавної телефонної дротової 

мережі. Адміністративним шляхом здійснювалася також ідентифікація 

конкретних абонентів, що використовували комп’ютерні мережі, та фіксація 

їх дій у мережі. Практично це повний аналог традиційної дротової телефонної 

мережі, що не передбачає термінали загального доступу [127; 855; 875].  

До того ж і в КНДР існують жорсткі обмежувальні заходи, а тотальна 

ідентифікація розповсюджується і на торгівлю індивідуальними засобами 

зв’язку (мобільні телефони, смартфони тощо) [852; 875].  

Фактором, який забезпечує таку державну політику, є те, що всі ЕОМ 

використовують лише спеціально розроблене і контрольоване державою 

програмне забезпечення на рівні операційної системи (RedStar OS) [838; 911]. 

Отже, усі зазначені заходи зумовлені однією метою – отриманням 

повного контролю за діяльністю особи, що використовує комп’ютерну 

техніку, за умови повного позбавлення її права на приватність. Але 

тотальність має негативні технічні фактори. Зокрема, з погляду забезпечення 

кібербезпеки, такі заходи можуть мати певну ефективність лише в умовах 

глобального контролю телекомунікацій, оскільки, наприклад, операційна 
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система RedStar, на думку фахівців, є малозахищеною від зовнішнього 

втручання та збоїв, що ускладнює її практичне застосування [926].  

Ефективно працювати зазначена система може лише в умовах закритої 

комп’ютерної мережі (інтранет). На практиці повної закритості та 

підконтрольності комп’ютерних мереж не вдалося досягти навіть у КНДР, з 

огляду на контрабанду технічних пристроїв. Окрім цього, в КНДР 

правоохоронні органи ведуть тривалу боротьбу з намаганнями побудови 

приватними особами «москітних мереж», тобто мереж таких пристроїв з 

використанням не контрольованих державою каналів (Wi-Fi, Bluetooth, irDa 

та подібних технологій) [806], а також зі спробами використовувати 

китайські мережі мобільного зв’язку для доступу до Інтернету через такі 

пристрої у прикордонних зонах [853]. 

Загалом громадськими організаціями, що спеціалізуються на 

дослідженнях стану свободи Інтернету в різних країнах, основними 

аспектами державного впливу визнано «перепони для доступу» до Інтернету, 

«обмеження контенту» та «порушення прав користувачів». Усі зазначені 

аспекти взаємопов’язані. Наприклад, організація «ФрідомХаус», 

досліджуючи питання свободи в Інтернеті серед 100 країн, Північну Корею 

не оцінювали внаслідок неможливості застосувати методологію до умов 

тотального контролю. До числа країн «без вільного Інтернету» за підсумками 

2018 року, дослідники віднесли Бахрейн, Білорусь, Венесуелу, В’єтнам,  

Єгипет, Іран, Казахстан, Кубу, М’янму, Росію, Об’єднані Арабські Емірати, 

Пакистан, Саудівську Аравію, Судан, Сирію, Таїланд, Туреччину та 

Узбекистан. Україна визнана «частково вільною» [832]. Основними 

негативними факторами є «порушення прав користувачів» та встановлення 

обмежень контенту. Для України фактами, які ілюструють зазначене, є 

здійснення державними органами позасудового блокування понад 200 сайтів 

та численні законодавчі спроби встановити можливість блокування сайтів «в 

інтересах національної безпеки» без судових рішень; «вторгнення» 

правоохоронців до офісів інтернет-видань; арешти блогерів з проросійськими 
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поглядами та засудження блогера до тривалого тюремного ув’язнення [832]. 

Аналіз за останні роки показує, що ситуація зі свободою Інтернету в Україні 

щороку гіршає, а з 2014 року наша держава не є «повністю вільною» [832]. 

Зазвичай державний вплив у цій сфері зумовлений метою контролю за 

діями громадян в інтересах держав. Тому у демократичних суспільствах 

рівень свободи Інтернету є вищим, аніж в авторитарних. І це доводять 

наведені аналітичні дослідження. Декларовані державами та державними 

органами підстави для обмежень можуть приховувати реальні їх цілі. 

Йдеться про боротьбу з тероризмом, злочинністю або ж із необхідністю 

забезпечення кібербезпеки. Відповідна риторика корелює із політичними 

гаслами щодо посилення державного впливу, введення обмежень прав і 

свобод людини для досягнення вищих цілей. 

«Суверенізація» Інтернету набула досить широкого розповсюдження в 

аргументації на підтримку низки законодавчих новел у Росії. Насамперед це 

стосується Федерального Закону Російської Федерації «Про внесення змін до 

Федерального закону «Про зв’язок» і Федерального закону «Про інформацію, 

інформаційні технології і про захист інформації» від 01.05.2019 р. № 90-ФЗ, 

що набув чинності з 1 листопада 2019 року [393]. Основними законодавчими 

новаціями закону є покладання на операторів зв’язку додаткових обов’язків 

щодо встановлення спеціального обладнання протидії загрозам стійкості, 

безпеки і цілісності функціонування на території Російської Федерації мережі 

«Інтернет». Зазначені технічні засоби є складовою системи централізованого 

управління мережею зв’язку загального користування. У такий спосіб 

законодавчий акт встановлює адміністративно-правові передумови 

створення та функціонування системи централізованого управління мережею 

Інтернет у межах Росії відповідним державним органом. Технічна реалізація 

зазначеного буде регламентована у майбутньому на рівні підзаконних актів. 

Нова глава 7-1 Федерального Закону «Про зв’язок» присвячена відповідним 

заходам, спрямованим на забезпечення стійкості, безпеки і цілісності 

функціонування на території Російської Федерації мережі «Інтернет». 



349 

 

Координація заходів покладається на відповідний федеральний орган. Пряме 

централізоване управління має здійснюватися зазначеним органом в умовах 

«надзвичайних обставин», які визначені вкрай широко – у випадку 

виникнення загроз стійкості, безпеки і цілісності функціонування мережі 

«Інтернет».  

Поняття «суверенітету» щодо Інтернету досить широко 

використовувалося на етапі підготовки та прийняття зазначеного закону, 

оскільки законодавчі новації викликали чималу критику правозахисників. 

Обґрунтування прийняття закону містилося у пояснювальній записці до 

законопроекту. На думку його авторів, причиною прийняття закону є 

«агресивні дії» з боку США, що нібито визначені у Стратегії національної 

кібербезпеки, а також необхідність забезпечення довгострокової та сталої 

роботи мережі «Інтернет» на території Росії. Для досягнення цієї мети й 

запропоновано створити інфраструктуру, яка б мала змогу обмежити увесь 

трафік мережі, шляхом контролю усіх точок доступу, а також за необхідності 

забезпечити використання мережевих ресурсів Росії в умовах відсутності 

зв’язку з Інтернетом [474]. Зрозуміло, що зазначені складові мети є 

технічними завданнями, а правовий шлях досягнення мети передбачає 

адміністративно-правове регулювання діяльності, зокрема, покладання на 

суб’єктів господарської діяльності обов’язку встановлювати спеціальне 

технічне обладнання. Введення за необхідності централізованого управління 

за таких умов випливає із заходів, що визначаються цим законом у межах 

повноважень державних органів.  

Водночас «суверенізація» не означає встановлення централізованого 

управління Інтернетом. Загалом у міжнародному праві кібервійни зазначено 

про ставлення до суверенітету в кіберпросторі. Перше правило 

Талліннського статуту (Tallinn Manual) щодо міжнародного права, яке може 

бути застосовано до кібервійни, визначає загальні підходи до суверенітету у 

кіберпросторі. Зокрема, визначено, що держава може здійснювати контроль 

над кібер-інфраструктурою і діяльністю у межах своєї суверенної території 
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[923]. Тобто суверенітет держави щодо об’єктів, на які він 

розповсюджується, є похідним від суверенітету держави щодо певної 

території. Зазначене стосується і об’єктів кібер-інфраструктури. За таких 

умов держава дійсно має суверенні права щодо встановлення обмежень, 

зокрема, і у питанні доступу до мережі Інтернет на власній території. 

Проблема можливого порушення суверенітету внаслідок проведення 

операцій у кіберпросторі (кібервійна), а також пріоритету прав людини у 

цьому контексті, що визначені міжнародно-правовими актами, є досить 

складними і комплексними, їх однозначне трактування є справою 

майбутнього, про що свідчить характер наукової дискусії у цьому напрямі 

[812, p. 211–212]. 

У такий спосіб суверенне право держави мати контроль над об’єктами 

кібер-інфраструктури на своїй території під сумнів не ставиться. Але 

суверенітет не означає наявність права власності або необхідність 

розповсюдження на ці об’єкти прямого державного управління. Тому 

зазначені законодавчі новели ніякої суверенізації не встановлюють. Йдеться 

лише про посилення державного регулювання певної сфери. Причини для 

такого посилення можуть бути різні, але у випадку Росії вони радше є 

політичними.  

Крім того, доречно зосередити увагу і на те, що у Стратегії 

національної кібербезпеки США не передбачено проведення операцій у 

кіберпросторі, спрямованих на обмеження доступу до Інтернету будь-якої 

держави, але цілий розділ присвячений просуванню «американського 

впливу». До числа цілей такого впливу Стратегія відносить забезпечення 

стійкості Інтернету та свободи Інтернету [884]. Саме реалізації таких завдань 

у частині забезпечення свободи Інтернету фактично і протидіють заходи із 

встановлення централізованого управління використанням мережі Інтернет 

та його перетворення на територіально замкнену мережу (інтранет), 

реалізуючи державну політику як відображення своєрідного розуміння місця 

Росії у світі, як відповіді на масові соціальні протести [301, c. 167].  
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Отже, «суверенізація Інтернету» радше є політичним терміном, який 

відображає певні тенденції у державній політиці окремих країн. Зазначені 

тенденції, зазвичай, мають внутрішній характер, тісно пов’язані з наявним у 

державі політичним режимом і відображають його характер. У правовому 

значенні поняття суверенітету може використовуватись як термін 

міжнародного права.  

Загальне розуміння суверенітету передбачає суверенітет держави над 

об’єктами (зокрема, кібер-інфраструктури) за принципом території, на яку 

розповсюджується суверенітет. При цьому держава вправі контролювати 

доступ до мережі та діяльність у ній відповідно до вимог законодавства, 

зокрема, міжнародно-правових актів щодо захисту прав людини. 

Адміністративна діяльність стосовно державного регулювання у сфері 

телекомунікацій регламентується національним законодавством відповідної 

держави. Технічні вимоги до організації доступу та використання мережі 

Інтернет забезпечуються державою, шляхом встановлення нормативно-

правових вимог. Водночас питання розповсюдження суверенітету та 

сприйняття суверенітету (національної приналежності) щодо певних ресурсів 

може бути значно ускладнено, з огляду на глобальний характер мережі 

Інтернет. Вплив на здійснення нормативно-правового регулювання доволі 

складний і не завжди визначається прямими цілями регулювання.  

Здійснення правового регулювання, як виду державного впливу, 

можливо прослідкувати на прикладі забезпечення кібербезпеки, що останнім 

часом привертає увагу науковців. 

У сучасних умовах фактичної гібридної війни, яка ведеться проти 

України, питання забезпечення кібербезпеки у нашій державі має 

надзвичайно важливе значення. Ужиття заходів, визначених на рівні 

планування у сфері національної безпеки Стратегією національної безпеки 

України, затвердженою Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 

287/2015 та Стратегією кібербезпеки, затвердженою Указом Президента 

України від 15.03.2016 р. № 96/2016, зумовило значні зміни у чинному 
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законодавстві, насамперед, з метою подальшого унормування суспільних 

відносин, пов’язаних з реалізацією таких функцій держави, як оборона та 

забезпечення державної безпеки. На розвиток цього було ухвалено низку 

доктринальних документів і  підзаконних нормативно-правових актів, серед 

яких: Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена 

Указом Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016; Стратегічний 

оборонний бюлетень, уведений в дію Указом Президента України від 

06.06.2016 № 240; Положення про Національний координаційний центр 

кібербезпеки, затверджене Указом Президента України від 07.06.2016 р. № 

242/2016; Порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних 

систем об’єктів критичної інфраструктури держави, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 563 та інші.  

Загалом зазначений масив нормативно-правових актів, що є доволі 

великим за обсягом, не повною мірою дав змогу досягти поставлених цілей, 

на що впливало чимало факторів. Наукове опрацювання проблематики 

концентрувалося значною мірою навколо уточнення термінологічного 

апарату, визначення відповідних дефініцій або дослідження особливостей 

кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Зокрема, ще у п. 2.8 Стратегії національної безпеки, затвердженої 

Указом Президента України від 12.02.2007 р., стан безпеки інформаційно-

комп’ютерних систем у галузі державного управління фінансової і 

банківської сфери, енергетики транспорту, внутрішніх та міжнародних 

комунікацій охарактеризовано як такий, що наближається до критичного. А 

у п. 4.1 зазначеної Стратегії, з метою реалізації державної політики, було 

визнано за необхідне розробку та впровадження національних стандартів та 

технічних регламентів застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій, гармонізованих з відповідними європейськими стандартами, 

зокрема, згідно з вимогами Конвенції про кіберзлочинність. Запропонований 

у першій редакції Стратегії національної безпеки підхід, який, з одного боку, 
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передбачав пріоритет державного впливу на рівні національних стандартів та 

технічних регламентів, а з іншого – зумовлював вжиття заходів правового 

регулювання відповідно до вимог міжнародно-правових актів, взятих на себе 

міжнародних зобов’язань та вимог гармонізації законодавства до 

європейських стандартів, був цілком адекватним обстановці та повністю 

відповідав елементам для створення глобальної культури кібербезпеки, 

визначеним резолюцією Генеральної асамблеї ООН. 

Указом Президента України від 08.06.2012 р. № 389/2012 затверджено 

нову редакцію Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що 

змінюється». Цей документ доктринального характеру, характеризуючи 

безпекове середовище, серед чинників впливу на національну безпеку, 

визначав нездатність держави протистояти викликам, пов’язаним із 

застосуванням інформаційних технологій в умовах глобалізації, насамперед 

кіберзагрозам. Але чинна на той час редакція ст. 8 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» серед загроз в інформаційній сфері 

визначала: прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до 

інформації; поширення засобами масової інформації культу насильства, 

жорстокості, порнографії; комп’ютерна злочинність та комп’ютерний 

тероризм; розголошення інформації, яка становить державну та іншу, 

передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є 

власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних 

інтересів суспільства і держави; намагання маніпулювати суспільною 

свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або 

упередженої інформації.  

У такий спосіб зазначені новітні виклики та загрози фактично не було 

визначено на рівні документів стратегічного планування, оскільки 

комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм не цілком охоплюють 

такі загрози.  

У чинній редакції Стратегії національної безпеки України, 

затвердженій Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015, 
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загрозами інформаційній безпеці визначено: ведення інформаційної війни 

проти України; відсутність цілісної комунікативної політики держави, 

недостатній рівень медіа-культури суспільства. Загрозами кібербезпеці і 

безпеці інформаційних ресурсів є: уразливість об’єктів критичної 

інфраструктури, державних інформаційних ресурсів до кібератак;  фізична і 

моральна застарілість системи охорони державної таємниці та інших видів 

інформації з обмеженим доступом. Тобто у чинній Стратегії національної 

безпеки України характеристику загроз кібербезпеці обмежено, а фактично 

зведено до кібератак та застарілості системи охорони інформації з 

обмеженим доступом. З іншого боку визначення як окремої, загрози ведення 

інформаційної війни проти України розширило поле, яке характеризує 

загрози у кіберпросторі.  

Формулюючи основні напрями державної політики щодо забезпечення 

кібербезпеки та інформаційної безпеки, внаслідок розділення цих сфер 

безпеки, не вдалося уникнути певного дуалізму і у формулюванні напрямів 

політики. Зокрема, створення інтегрованої системи оцінки інформаційних 

загроз та оперативного реагування на них, і моніторинг кіберпростору з 

метою своєчасного виявлення, запобігання кіберзагрозам і їх нейтралізації, є 

значною мірою пов’язаними заходами. До того ж розвиток інформаційної 

інфраструктури держави стосується не тільки забезпечення кібербезпеки, а й 

інформаційної безпеки також.  

У майбутньому основні напрями державної політики забезпечення 

саме кібербезпеки було окреслено у Стратегії кібербезпеки України, яку 

затверджено Указом Президента України від 15.03.2016 р. № 96/2016. Метою 

цієї Стратегії є створення умов для безпечного функціонування 

кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави. 

Як показує аналіз пріоритетів та напрямів державної політики щодо 

забезпечення кібербезпеки, що визначені у розділі 4 Стратегії кібербезпеки, 

більшість з них стосуються організаційних заходів, які є взаємопов’язаними 

і повинні складати відповідну систему забезпечення кібербезпеки. Що 
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стосується заходів правового регулювання питань забезпечення 

кібербезпеки, то Стратегією визнано за доцільне проведення гармонізації 

вітчизняного законодавства у відповідність до вимог НАТО та ЄС, 

комплексне вдосконалення правової основи кіберзахисту об’єктів критичної 

інфраструктури, подальшого розвитку кримінально-правової охорони 

суспільних відносин у цій сфері, боротьбу з кіберзлочинністю.  

На виконання Стратегії кібербезпеки України розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 440-р було затверджено план 

заходів на 2016 рік з реалізації зазначеної Стратегії. У цій статті неможливо 

провести аналіз здійснення державними органами положень зазначеного 

плану, проте ймовірно його виконання було незадовільним. Тому рішенням 

Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 р., уведеним в 

дію Указом Президента України від 13.02.2017 р. № 32/2017, акцентовано 

увагу на необхідності термінової підготовки законодавчих пропозицій щодо 

кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, посилення 

відповідальності за невиконання вимог законодавства стосовно захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та законних вимог 

посадових осіб органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, а також щодо запровадження відповідальності за 

невиконання законних вимог посадових осіб Служби безпеки України, а 

також розробки низки правових новел у сфері кібербезпеки.  

Зазначені проблеми не вдалося вирішити навіть за ухвалення 

спеціального законодавчого акту – Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки в Україні» від 05.10.2017 р. № 2163-VIII, з огляду 

на низку причин.   

По-перше, досить часто змішуються організаційні заходи, які можуть 

бути вирішені на рівні планування та впровадження державної політики або 

покращання ефективності виконання державними органами їх 

функціональних обов’язків, з правотворчою діяльністю, що викликає 
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паралельну розробку нормативно-правових актів, які регламентують одне й 

те саме коло суспільних відносин у різних аспектах.  

По-друге, при розробці законодавчих пропозицій поза увагою 

залишаються теоретичні питання, насамперед питання розуміння 

правотворчої форми реалізації функцій держави, що проявляються у різних 

сферах людської діяльності. При цьому інформаційна сфера та сфера 

забезпечення кібербезпеки винятками у цьому не є.  

Але основною проблемою є з’ясування сутності та суб’єктів 

координації заходів. Зокрема, повноваження з координації діяльності не 

повинні підміняти собою повноваження з реалізації державної політики у цій 

сфері. Практика європейських держав з цього приводу, зазвичай, зводиться 

до визначення (створення) уповноваженого державного органу виконавчої 

влади і наділення його відповідними повноваженнями. Наприклад, з 

прийняттям у липні 2015 року в Німеччині Закону про підвищення безпеки 

інформаційно-телекомунікаційних систем (відомий як «IT-

Sicherheitsgesetz»), розширені повноваження федерального відомства 

інформаційної безпеки BSI), у складі якого перебуває Національний центр 

кіберзахисту (NCAZ). При цьому BSI, як федеральний орган, що перебуває в 

підпорядкуванні МВС Німеччини, чітко наділений функціями і 

повноваженнями, необхідними для їх виконання. Зазначена практика є 

досить розповсюдженою у європейських державах (наприклад, Центр 

суспільної безпеки (NBU) Чехії має у своєму складі Народний центр 

кібербезпеки (NCKB) і є єдиними органом, що відповідає за державну 

політику у сфері кібербезпеки). 

В Україні над системою забезпечення кібербезпеки, з метою 

координації, створено ще один орган – Національний координаційний центр 

кібербезпеки, до функцій якого згідно з Положенням про нього, 

затвердженого Указом Президента України від 07.06.2016 р. № 242/2016, 

віднесено не тільки координуючі. При цьому Державна служба спеціального 

зв’язку України (у структурі якої перебуває орган з функціями, ідентичними 
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німецькому NCAZ) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним 

статусом і не наділений функціями формування державної політики у сфері 

кібербезпеки, оскільки це суперечить положенням частини 2 статті 1 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади».  

Отже, основними питаннями, які впливають на стан забезпечення 

кібербезпеки є організаційні проблеми, що виникли через недоліки у системі 

центральних органів виконавчої влади, співвідношення та розмежування 

повноважень між ними, а також нехтування роллю належної стандартизації у 

сфері безпеки. 

Зокрема, загрози на рівні використання технології «Інтернету речей» 

(IoT), виникають внаслідок самої природи взаємодії на рівні «машина-

машина» (M2M), хоча окремі з таких пристроїв і перебувають під контролем 

людини [782; 807; 813]. Пряма взаємодія може утворювати різні системи, 

включаючи системи  із застосуванням елементів «штучного інтелекту» та 

обмеженим використанням управління з боку людини. Але можлива 

побудова складних систем, створених з пристроїв М2М. 

Така ситуація зумовлює уразливість інформації, що перебуває у 

пристроях, які знаходяться у мережі Інтернет, і пов’язані між собою. 

 Це обумовлено впливом тієї обставини, що спочатку взаємодія між 

приладами відбувалась у їх власних (локальних або внутрішніх) мережах, і 

лише потім їх розробники скористалися можливостями відкритих мереж. А 

подальша розробка пристроїв такого типу відбувалася майже без урахування 

необхідності забезпечення безпеки інформації від витоку та знищення. 

Наприклад, загроза пристроям Інтернету речей, що відома під назвою 

«Диявольський плющ», не є наслідком дій зловмисників, а спричинена 

недоліками в архітектурі побудови зберігачів інформації [901]. Загрози 

такого типу є винятково технічними і викликають відмови у роботі пристроїв 

або впливають на їх працездатність. Але розповсюдженість технології 

Інтернету речей, наявність великої кількості пристроїв М2М та інші подібні 

фактори значно підвищують руйнівний вплив від таких технічних помилок.  
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Іншим типом загроз є втрата контролю над пристроями внаслідок збоїв 

управління на рівні М2М, на рівні конкретного пристрою або ж як прояв 

цілеспрямованих деструктивних дій. Передусім йдеться про пристрої сфери 

транспорту, зв’язку та управління.  

Зрозуміло, що пристрої, які постійно перебувають у мережі Інтернет, є 

мішенню для деструктивних дій. У засобах масової інформації наводяться 

досить численні факти хакерських дій у мережах GSM (GSMsniffing), 

перехоплення в GPRS та втручання через Bluetooth, Wi-Fi або інфрачервоні 

порти з різною метою. У такому разі пристрій або захоплюється під 

управління іншим суб’єктом, або виходить з-під контролю оператора. У 

випадках більш простих атак може йтися про ускладнення управління 

пристроєм або про технічні збої у його функціях передачі інформації, або ж 

про підміну даних геолокації пристрою. Унаслідок різноманітності пристроїв 

Інтернету речей, зазначені вище небезпеки є надзвичайно серйозними. 

Особливо якщо йдеться про медичні пристрої [791]. Технології Інтернету 

речей широко застосовуються в апаратурі медичного призначення, яка 

пов’язана із забезпеченням життя (штучні клапани серця та інші пристрої), у 

зв’язку з цим, вплив на управління таким пристроєм є смертельно 

небезпечним для конкретної фізичної особи. 

Під загрозою також перебувають безпілотні літальні апарати (БПЛА, 

аеродрони), при цьому окрім впливу на їх управління, можливий 

опосередкований вплив на М2М пристрої, що передають дані геолокації. 

Зазначене також може призвести до критично негативних наслідків. 

Звичайно, така проблема досить давно відома у військовій справі і тому 

БПЛА військового призначення розробляються з урахуванням сучасних 

можливостей засобів радіо-електронної боротьби (РЕБ). Але пропозиції і 

експерименти щодо використання БПЛА у містах з комерційною метою 

(здебільшого для постачання товарів, проведення фото- відеозйомки тощо). 

При цьому небезпека у застосуванні пов’язана із застосуванням технології 

загалом. Тобто пристроїв у належному технічному стані і без їх стороннього 
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впливу. У випадках з БПЛА найбільш яскраво проявляються потенційні 

конфлікти застосування технологій із реальним суспільним життям. У 

дослідженнях Інституту Інтернету речей (Internet of Things Institute, США) 

проаналізовані загальні  загрози використання комерційних БПЛА. Зокрема, 

це їх вторгнення у повітряний простір у зонах орієнтирів, ризик зіткнення або 

падіння на людей, зрив публічних заходів, негативний вплив на застосування 

пожежної техніки, загроза польотам авіації, можливість обривів ліній 

електропостачання, використання з протиправної метою (зокрема, для 

контрабанди, постачання наркотиків, передача заборонених предметів у 

в’язниці тощо) [799].  

Однак традиційні організаційно складні системи побудови захисту у 

такому разі навряд чи будуть ефективними, тим паче, якщо управління ними 

буде здійснюватися традиційним шляхом державного регулювання у формі 

управління спеціально визначеними державними органами. Іншим напрямом 

у цьому аспекті є визначення політики, як набору окремих напрямів 

діяльності держави щодо стимулювання.  

Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки США визначило низку 

стратегічних принципів у забезпеченні безпеки у сфері Інтернету речей. 

Зазначені принципи повинні бути розповсюджені на діяльність розробників, 

виробників, постачальників послуг, а також державних і комерційних 

споживачів. Система зазначених стратегічних принципів зумовлена 

необхідністю належного державного реагування на загрози, що виникають у 

сфері Інтернету речей і визначені у такий спосіб: упровадження вимог 

безпеки на етапі розробки приладу, забезпечення своєчасного оновлення 

засобів безпеки та управління вразливостями; слідування визнаним 

практикам у сфері забезпечення безпеки; надання пріоритету вимогам 

безпеки відповідно до потенційного впливу;  забезпечення поінформованості 

стосовно приладів у сфері Інтернету речей; обережне та обдумане 

під’єднання до мережі [928]. 
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Фахівці з кібербезпеки визначають за необхідне унормування 

відповідних технічних стандартів у цій сфері, шляхом відкритої сертифікації 

[918], хоча відкрита сертифікація не є обов’язковою і не вирішує багатьох 

організаційних і правових проблем. 

Останнім часом підхід законодавця до організаційних проблем 

забезпечення безпеки дещо змінився. Зокрема, ст. 10 Закону України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні» від 05.10.2017 р. 

№ 2163-VIII визначає основні напрями побудови державно-приватної 

взаємодії у сфері кібербезпеки, що передбачає і залучення експертного 

потенціалу, наукових установ, професійних об’єднань та громадських 

організацій до підготовки ключових галузевих проектів та нормативних 

документів у сфері кібербезпеки. Фахівцями Національного інституту 

стратегічних досліджень серед напрямів державно-приватної взаємодії, 

визначено можливість використання зарубіжного досвіду стосовно 

«затвердження суб’єктами національної системи кібербезпеки, які 

безпосередньо відповідають за питання вироблення та контролю за 

дотриманням  стандартів у цій сфері, для операторів об’єктів критичної 

інфраструктури тих галузевих стандартів кібербезпеки, що будуть 

запропоновані самими операторами» [164]. 

Окрім зазначених вище правових проблем, що явно зумовлені 

технологіями, їх застосуванням та викликаними цими обставинами загрозами 

безпеки, донедавні зміни у парадигмі правового регулювання 

обумовлюються явищами переходу до цифрової епохи і становленням 

інформаційного суспільства у форматі мережевого. 

Так, внаслідок рефлексії щодо майбутнього права у сучасному світі, 

Т. Я. Хабрієва виокремила такі можливі варіанти: 

1) право трансформується в інший соціальний регулятор; 

2) право збереже власні субстанціональні ознаки і буде співіснувати із 

кодом; 
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3) з’явиться нова нормативна система, що матиме власне місце у 

системі соціальних норм [729].  

Зазначені висновки зумовлені дослідженням низки факторів, що 

ілюструють доволі суттєве відставання права, як регулятора суспільних 

відносин від їх трансформації у сучасному світі. На думку Т. Я. Хабрієвої, до 

їх числа доречно віднести відставання законодавчого регулювання (та 

домінування законів у системі законодавства), що знижує ефективність 

регулювання, яке не враховує динамічності змін. Проблеми визначення 

юрисдикції (та по суті – постійні колізії) зумовлюють потребу у «м’якому 

регулюванні» у сучасному міжнародному праві. Окрім цього, деякі відносини 

взагалі змінюють усталену структуру регуляції [729, c. 5, 6, 8, 11]. 

Технологічний примус, який приходить на зміну традиційному, може 

спричиняти відмирання права, а може встановити новий тотальний примус – 

технологічний «legaltech». Така думка призводить до можливого четвертого 

варіанту серед запропонованих Т. Я. Хабрієвою – коли люди відмовляться 

від регулятора на користь технічних засобів. Така «технічна утопія» є 

можливою. Але усталеність права, як регулятора у суспільстві, не дасть змоги 

зробити це принаймні поки що та у найближчій перспективі.  

На рівні побудови квазі-права мережевих форумів можливо 

спостерігати виникнення та становлення системи регулятора, шляхом від 

визначення правил – до розвинутої системи їх застосування. Але така 

самоорганізація забезпечується доволі простим примусом – владою 

модератора. У випадку, коли модератором стає програма, а її серцевиною – 

код, можна стверджувати, що технічна утопія стала реальністю. 

 В. Ю. Скоробогатов у своєму дослідженні, присвяченому 

проблематиці самоорганізації правових систем, прийшов до парадоксальних 

висновків – сама правова система має здатність до саморегулювання, як 

здатність зберігати власну цілісність. Ця трансформація зумовлена 

сучасними явищами (інформатизацією та глобалізацією), і полягає у тому, що 

право із засобу регулювання перетворюється на засіб саморегулювання. Але 
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визначивши фактор саморегуляції, дослідник не вважає, що право 

«відмирає», навпаки його трансформована роль лише підвищується [650, 

c. 148–151].  

Ця позиція є прийнятною, якщо визнати, що право є системою. У 

такому разі система дійсно здатна саморегулюватися. Принаймні код має 

бути зумовленим волею. А воля – виходити від суспільного сприйняття. 

Характер змін у парадигмі може бути проілюстрований і концептом 

криптоправа, що виникла у результаті дослідження правових проблем DLT. 

В основі лежить розмірковування над феноменом «смарт-контрактів», що з 

юридичного боку не є контрактами взагалі. На думку К. Рейес, 

концептуалізація криптоправа проявляється в тому, що застосування 

технології за сутністю, і є правом, яке регламентує суспільні відносини, при 

цьому у ході таких відносин право формується та змінюється [900, p. 399]. 

Таку позицію не слід плутати з «м’яким правом», що зосереджено на 

питаннях юридичної сили та примусу. За таких умов юридична сила та 

примус зумовлені самою технологією, отже криптоправо не може бути 

м’яким. Звичайно, К. Рейес розуміє право не так, як традиційно розуміють 

його позитивісти, погляд яких традиційно є панівним на пострадянському 

просторі. Ключовим моментом у міркуваннях вченої є те, що правова 

структура формується технологією і заміняє собою державу, при цьому 

примус і юридична сила приписів забезпечується самою крипто-технологією. 

Саме структури, а не технології, не їх прояви і не відносини осіб з 

використанням технологій повинні піддаватися регуляторному впливу 

держави.  

 

4.2 Трансформація механізмів забезпечення національної 

безпеки України в умовах гібридної війни 

 

Агресія проти України, що розпочалась у 2014 році із дій, спрямованих 

на захоплення влади на окремих територіях та подальше відторгнення 
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частини території цілком підпадає під відомі міжнародному праву 

визначення агресії. Зокрема, визначаючи, що агресією є застосування однією 

державою військової сили проти суверенітету, територіальної 

недоторканості або політичної незалежності іншої держави, ООН надає 

перелік можливих способів її здійснення (актів агресії). Серед них є 

вторгнення або напад збройних сил на територію іншої держави, будь-яка 

анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини, напад 

збройними силами та збройні сили іншої держави, застосування збройних сил 

однієї держави, що знаходяться на території іншої держави згідно з угодою, 

в порушення такої угоди, засилання державою чи від імені держави 

озброєних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, що здійснюють акти 

застосування збройної сили [405]. Оскільки фактична приналежність та 

ідеологічне підґрунтя діяльності формувань, що розпочали збройну боротьбу 

на території Криму та окремих регіонів Донецької і Луганської області під 

гаслами сепаратизму, від самого початку давали змогу ототожнювати їх зі 

здійсненням державної політики Росії (поряд із фактичним залученням 

військовослужбовців Росії до актів агресії), наявність факту агресії проти 

України  сумнівів не викликала. 

Система державних органів, що спрямована на відсіч агресії, станом на 

2014 рік, ґрунтувалася на положеннях спеціального законодавства.  

Закон України «Про оборону України» визначав механізм дій держави 

у випадку агресії, яка трактувалася відповідно до вимог міжнародно-

правових актів ООН.  

У разі збройної агресії або загрози нападу на Україну, Президент 

України повинен був прийняти рішення про загальну або часткову 

мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, 

застосування Збройних Сил України та інших військових формувань з 

поданням його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а 

також повинен бути внести до Верховної Ради України подання про 

оголошення стану війни [538]. Відповідно до вимог п. 9 ст. 85 Конституції 



364 

 

України оголошення стану війни належить до виняткової компетенції 

Верховної Ради України. У такий спосіб законодавчий механізм реагування 

на акти агресії у вигляді визначення відповідальної посадової особи та 

наявності у неї необхідних повноважень, існував. 

Окрім цього, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оборону України» 

визначала, що органи державної влади та органи військового управління «не 

чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії» [538]. 

Прийняття зазначених рішень та вжиття заходів відсічі агресії не у 

повному обсязі було зумовлено винятково політичним фактором, оскільки 

самоусунення Президента України від виконання обов’язків не означала 

юридичної відсутності підстав для реагування на агресію. З наведеного 

переліку організаційних заходів, 17 березня 2014 року Указом Президента 

України № 303/2014, затвердженим того самого дня Законом України, було 

оголошено часткову мобілізацію. Тобто юридично наступив «особливий 

період», що мав розпочати відповідні заходи із організації протидії агресії, 

передбачені Законом України «Про оборону України». Визначені заходи 

мали повне юридичне підґрунтя, водночас здійснювалися повільно і дещо 

хаотично. Зокрема, Воєнний кабінет при РНБО утворено у лютому 2015 році, 

а Ставка Верховного Головнокомандувача взагалі була створена 10 жовтня 

2017 року. Фактично до лютого 2015 року єдиними органом координації та 

протидії відсічі агресії була Рада національної безпеки і оборони України. 

Водночас, як показує аналіз прийнятих нею рішень, протягом березня – 

травня 2014 року заходи стосувалися здебільшого вдосконалення системи 

управління, а не відсічі агресії.  

Неефективність в організації протидії збройній агресії проти України в 

лютому – травні 2014 року зумовлювалася не пробілами у чинному 

законодавстві, а проблемами політичного та організаційного характеру. Саме 

вони обумовлювали обрання керівництвом держави тих чи інших рішень.  

Стан речей, що існував навесні 2014 року, дає підстави стверджувати 

про застосування методів т. зв. «гібридної війни», оскільки офіційно стан 
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війни з Україною у Росії оголошено не було. Водночас низка фактів свідчать 

про застосування саме такого механізму. Так, якщо застосувати 

запропоновані В. П. Горбуліним критерії [131, c. 7–9] щодо визначення 

«гібридної війни» до подій весни 2014 року, то можна спостерігати, що, по-

перше, застосування військової сили відбувалось обмежено, шляхом дій 

мобільних диверсійних груп, використанням місцевих угруповань, а також 

маскуванням дій диверсійних груп під ідеологічну партизанську боротьбу. 

По-друге, було застосовано систему пропагандистського забезпечення на 

різних рівнях та у різних формах із використанням преси, суспільного 

середовища та соціальних мереж. В. П. Горбулін зазначив, що було широко 

застосовано акції, спрямовані на здійснення тиску в енергетичній сфері: від 

традиційного обмеження транзиту газу – до диверсій на об’єктах енергетики 

[131, с. 8]. Інформаційна складова, окрім здійснення пропаганди, 

характеризувалася численними актами диверсій у мережі Інтернет, шляхом 

порушення роботи електронно-обчислювальних машин та мереж (різні 

форми хакерських атак).  

Констатуючи такий стан справ, фахівцями у сфері забезпечення 

національної безпеки було запропоновано вдосконалити передусім систему 

протидії агресії, яка відбувається із застосуванням методів «гібридної війни». 

В. П. Горбулін визначив низку пріоритетів, що полягають у здійсненні 

жорсткої зовнішньої політики та «забезпеченні домінування політичної волі» 

у внутрішній політиці [131, с. 9]. При цьому система організації протидії 

агресії має відповідати системі забезпечення національної безпеки загалом. 

Але законодавче підґрунтя для цієї системи вдосконалювалося протягом 

тривалого часу. 

Так, зміни до Закону України «Про основи національної безпеки 

України», що відбулися при прийнятті Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, зумовили відмову 

від євроатлантичної інтеграції. Зокрема, було вилучено формулювання, що 

свідчили про набуття членства України в НАТО. Це обумовлювало і різницю 
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в організації системи національної безпеки, оскільки фактично передбачало 

нейтральний статус у системі міжнародної безпеки. Водночас організаційні 

заходи до підтримання політики нейтралітету майже не здійснювалися. 

У майбутньому зміни у загальній політиці, що відображались у 

трансформації законодавства у сфері національної безпеки, зумовили і зміни 

у стратегічному плануванні. Яскравим прикладом такого підходу є Стратегія 

національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 

08.06.2012 р. № 389/2012. По-перше, у преамбулі було констатовано, що 

«більш нагальними залишаються внутрішні виклики національній безпеці» 

[674]. 

Зовнішні загрози визначались із недостатнім ступенем їх актуалізації. 

Насамперед було констатовано наслідки глобальної фінансово-економічної 

кризи, а також різні прояви загальної нестабільності  – «поширення зброї 

масового ураження, міжнародний тероризм, транснаціональна організована 

злочинність, нелегальна міграція, піратство, ескалація міждержавних і 

громадянських конфліктів» [674]. Оскільки визначення загроз відбувалося 

саме таким шляхом,  їх конкретизація зумовлювалася також і впливом 

факторів економічного та внутрішньополітичного характеру.  

Зовнішніми викликами національній безпеці Стратегією визначалися: 

– наявність неврегульованого конфлікту у придністровському регіоні 

Республіки Молдова, що безпосередньо межує з Україною; 

– невирішеність питання щодо розмежування лінією державного 

кордону акваторії Чорного і Азовського морів та Керченської протоки, 

відсутність демаркації державного кордону України з Російською 

Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова, що стримує 

урегулювання правових засад забезпечення його режиму і облаштування, 

ускладнює ефективну протидію транснаціональним загрозам; 

– наявність неврегульованих проблемних питань, пов’язаних із 

тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на 

території України, недосконалість договірно-правової бази у цій сфері; 
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– недосконалість державної політики у сфері міграції, неефективність 

системи державного регулювання міграційних процесів, що не забезпечують 

належний захист прав та інтересів громадян України, які працюють за 

кордоном, не створюють умов для допуску іммігрантів в Україну відповідно 

до її національних інтересів, для належної інтеграції іммігрантів в українське 

суспільство [674]. 

Водночас, якщо визначити джерело загрози, то можна виявити 

походження перших трьох загроз безпосередньо з Росії. Четверта загроза 

носить загальний характер. 

Загалом аналіз такого підходу показує практичну відсутність на рівні 

формулювань сприйняття реального чи потенційного супротивника, а у 

визначенні можливих зовнішніх загроз було вжито доволі складні 

формулювання. До того ж стратегічно визначалися не всі джерела загроз у 

сфері національної безпеки. 

Перешкоди стратегічного планування і зумовили недоліки в організації 

протидії агресії протягом весни 2014 року, що поряд із політичними 

факторами, сприяло трагічним для держави наслідкам.  

Подальше законодавче вдосконалення відбувалося доволі хаотично, 

про що свідчить ухвалення базового спеціального законодавчого акту у сфері 

національної безпеки України лише у 2018 році. Безпосереднє реагування 

відбувалося шляхом змін до Закону України «Про оборону України», які були 

спрямовані на вдосконалення системи організації фінансування оборони 

(08.04.2014 р.) та повернення статусу військовослужбовців для посадових 

осіб Держспецзв’язку та Державної фельд’єгерської служби (09.04.2014 р.).  

Необхідно відзначити і зміну підходів у правовому підґрунті діяльності 

органів державної влади щодо протидії агресії, шляхом одночасного 

оголошення антитерористичної операції відповідно до вимог законодавства 

щодо боротьби з тероризмом. 14 квітня 2014 року Указом Президента 

України було введено в дію рішення РНБО від 13.04.2014 р. «Про невідкладні 

заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної 
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цілісності України». Хоча рішення має інформацію, що містить державну 

таємницю, початок антитерористичної операції ототожнюється саме із цим 

Указом. Такий правовий режим юридично діяв до січня 2018 року. Тобто 

операція продовжувалася тривалий час, що зумовило створення особливих 

органів з її проведення. Порядок проведення операції та управління нею 

станом на квітень 2014 року регламентувалися розділом ІІІ Закону України 

«Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. № 638-IV, відповідно до ст. 12 

якого «для безпосереднього управління  конкретною  антитерористичною 

операцією  та  керівництва  силами і засобами,  які залучаються до здійснення  

антитерористичних  заходів,  утворюється   оперативний штаб,  очолюваний  

керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України». У 

такий спосіб законодавчо безпосередньо управляти такою операцію міг лише 

її штаб, що очолювався конкретно визначеною за посадою особою. 

Проведення операції фактично відбувалося не командуванням Збройних Сил 

і не органами управління та координації при Президентові України, а одним 

із т. зв. «інших» військових формувань. При цьому сили та засоби Збройних 

Сил України до її проведення залучалися на підставі Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом». 

Така система ускладнювала управління, оскільки фактично йшлося про 

відсіч агресії, а не про досягнення цілей, визначених для антитерористичної 

операції Законом України «Про боротьбу з тероризмом», і які полягали у  

«попередженні,  запобіганні та припиненні злочинних діянь,  здійснюваних з  

терористичною  метою, звільненні   заручників,   знешкодженні   терористів,  

мінімізації наслідків терористичного акту чи іншого злочину,  здійснюваного  

з терористичною метою» [482]. 

У майбутньому система управління протидії агресії дещо змінювалася, 

проте її основа залишалася незмінною. Зокрема, змінами у Закон України 

«Про боротьбу з тероризмом» уточнено формулювання антитерористичної 

операції, що трактувалася як «комплекс скоординованих спеціальних 

заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення 
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терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки 

населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної 

діяльності» [482]. Окрім цього, удосконалювався механізм залучення до 

проведення такої операції Збройних Сил України та інших військових 

формувань, при цьому загальний порядок та орган її управління залишалися 

без змін.  

Остаточно система забезпечення національної безпеки була змінена 

спеціальним законодавчим актом – Законом України «Про національну 

безпеку України», що визначав також і нові підходи до організації відсічі 

агресії. До основних з них доречно віднести унормування правового статусу 

об’єднаних сил та об’єднаного оперативного штабу, що є органом управління 

міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил). 

Організація, підготовка та всебічне забезпечення Об’єднаного 

оперативного штабу Збройних Сил України мають забезпечувати управління 

військами (силами) в операціях протягом тривалого часу [535]. 

Тобто саме зазначений орган управляє військами в операціях протягом 

тривалого часу, зокрема, у протидії агресії на Сході України.  

Окрім цього, чітко регламентовано побудову відповідної системи 

забезпечення національної безпеки, як полягає у визначенні сектору безпеки 

і оборони України, складається з чотирьох взаємопов’язаних складових, до 

числа яких належать сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий 

комплекс; громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть 

участь у забезпеченні національної безпеки.  

 

4.3 Перспективні моделі розвитку права у сфері національної 

безпеки в інформаційну епоху 

 

Загальні тенденції розвитку сучасного суспільства впливають і на стан 

правового регулювання відносин, які складаються у ході реалізації державної 

політики у сфері національної безпеки і оборони. Формування права 
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національної безпеки у сучасній системі вітчизняного права є досить 

складним процесом. Передусім внаслідок змін у розумінні поділу права на 

галузі (їх складові) та виокремлення комплексних галузей права.  

Традиційний погляд, що розподіляв право на публічне і приватне, з 

властивим тільки йому методом правового регулювання, був переглянутий у 

межах радянського права, що будувалося на матеріалістичній діалектиці. 

Такий підхід був остаточно визначений на рівні програмної роботи, що 

підготовлена та опублікована Інститутом права АН СРСР у 1941 році. 

Основні тези, що висловлені у цій роботі зводяться до наступного. 

Системою права є сукупність правових норм певного суспільства, що 

взята в її єдності та поділі на різні галузі [639, c. 3]. У майбутньому 

проголошується відмова від поділу права на приватне та публічне, а також 

визначення предмету правового регулювання, як основи для поділу права на 

галузі. Якщо ж систематизація буде здійснюватися за предметом правового 

регулювання, то заздалегідь неможливо визначити усі галузі права за 

особливостями суспільних відносин, які підлягають правовому регулюванню 

[639, c. 6]. Надалі автори тез визначають існування 9 галузей права на період 

їх складання за ознакою спільності суспільних відносин, які підлягають 

правовому регулюванню. 

Саме навколо визначення кількості галузей та диференціації 

суспільних відносин у їхній особливості і полягала дискусія стосовно 

виокремлення тих чи інших галузей права у радянській правовій науці. 

Згодом характер дискусії доповнювався своєрідним розумінням методу 

правового регулювання, оскільки тривалий час вважалося, що у праві існує 

або метод рівності сторін, або метод владних повноважень. Внаслідок цього, 

визначалося поняття комплексної галузі права. Оскільки ще на загальному 

теоретичному рівні вважалося, що кількість та перелік галузей права наперед 

встановити неможливо, виникнення нових галузей права зумовлювалося 

спочатку виникненням комплексних правових інститутів [445, c. 71–79]. 

Однак зазначене відбувається у ситуації, коли нова галузь права 
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виокремлюється з наявної. У випадку нового кола суспільних відносин, нова 

галузь регулює саме їх. Бурхлива наукова дискусія з цього приводу 

відбувалася навколо конкретних пропозицій, зокрема щодо співвідношень 

цивільного та господарського права, матеріальних та процесуальних галузей, 

державного права та т. зв. «радянського будівництва», виокремлення 

спеціального законодавства (права) у сфері транспорту, будівництва та інших 

галузей економіки, страхування, фінансів тощо.  

Складним моментом у випадку визначення нової комплексної галузі 

права була достатня кількість правових інститутів, або їх достатня якість, 

щоб могло йтися про нову галузь права. Зокрема, С. С. Алексєєв вважав, що 

спочатку виокремлюються інститути, потім – галузь законодавства, а при 

досягненні певної своєрідності, може йтися про нову комплексну галузь 

права [9, c. 136–137, 144]. Суттєва умовність та значна відмінність у 

конкретних прикладах створювала труднощі у можливості застосування 

такої концепції.  

Після розпаду СРСР та кризи радянського права, питання поділу права 

на галузі розглядалось здебільшого або з поверненням до поглядів 

дореволюційних учених, що означало існування лише приватного та 

публічного права, або ж подальшу розробку інституту комплексних галузей 

права, уявлення про які було започатковано у межах радянського права у 

1940–1950 роках.  

Як приклад, можливо навести аргументи, висловлені Ю. А. Красновою 

на підтримку своєї позиції стосовно виокремлення права екологічної безпеки 

як підгалузі екологічного права. Вони зводяться до того, що у праві 

екологічної безпеки є певна сукупність принципів, притаманних лише йому 

[305, c. 21]. 

Інший підхід полягав у визнанні наявної кризи стосовно виокремлення 

галузей права, внаслідок проблем застосування системного підходу, 

формулювання методів правового регулювання та пошуку нових критеріїв 

поділу права на галузі. До таких критеріїв пропонувалося віднести поділ 
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права на галузі за правовим режимом, або ж у результаті визначення певних 

цінностей. Окрім цього, було висловлено і концепцію самоорганізації та 

розгалуження системи права внаслідок явищ, які відбуваються у такій 

системі [738, c. 168–169]. 

В основі виокремлення права національної безпеки нині має лежати 

прагматичний підхід. Загалом він був детально визначений у статті (спільно 

з В. Г. Пилипчуком) стосовно формування права національної безпеки. 

Йшлося про формування галузей права внаслідок юридичної спеціалізації. 

Така  спеціалізація  у  певному напрямі визначається термінологічно у вигляді 

відповідного «права» («право національної безпеки»)  зумовлюється  певною 

специфічністю визначених суспільних  відносин,  які  виникають  і  

ґрунтуються  на  вирішенні  практичних  питань застосування наявного права, 

розв’язанні суперечок, що виникають, і тільки після цього – на 

правозастосовній та судовій практиці і у спеціальних законодавчих актах 

[437, c. 62–72].    

Що стосується систематизації права національної безпеки, то потрібно 

визначити загальне. Напрям правової спеціалізації (або юридичної практики) 

залежатиме від напряму правозастосування, що обумовлює питання у 

належній систематизації чинного законодавства. Враховуючи пов’язаність 

сфер національної безпеки і оборони, можна стверджувати, що галузь 

законодавства (тобто обсяг нормативно-правових актів та актів застосування 

норм права) є спільною.  

З огляду на вельми дискусійний характер предмету напрямів правової 

спеціалізації (або ж напряму досліджень), є підстави стверджувати про певну 

суб’єктивність і у питанні систематизації права національної безпеки. В 

усякому разі важливим для подальших досліджень є пошук шляхів 

вирішення низки проблем. Зокрема, це визначення обсягу матеріалу для 

проведення систематизації. Традиційно говорячи про систематизацію 

законодавства, мають на увазі систематизацію нормативно-правових актів, 
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виокремлюючи правові норми або акти за певними критеріями [640, c. 30; 

688, c. 9–10]. У будь-якому разі йдеться про акти законодавства.  

Водночас постає питання про роль і місце у цьому процесі практики 

застосування норм права (і не тільки про судову практику). Зазначене 

зумовлює звернення до наукових дискусій стосовно розгляду судової 

практики у межах систематизації законодавства, оскільки більшість учених 

на теренах колишнього СРСР вважають, що судова практика не належить до 

об’єктів систематизації, або суттєво ускладнює її [717]. Хоча в інших країнах 

існує практика систематизації і прецедентів, і актів судової практики, і 

правових позицій, і положень доктрини права [792]. Тобто у питанні 

систематизації права національної безпеки, як напряму спеціалізації, 

особливої ваги набуває визначення мети систематизації, а у майбутньому – і 

відповідної форми такої систематизації. Прикладом застосування 

інноваційних підходів є позиція щодо систематизації, шляхом включення до 

масиву її об’єктів т. зв. «м’якого права», утворюючи певні «стандарти»  щодо 

прав людини [710, c. 247–248].  

Повертаючись до питання належної систематизації права національної 

безпеки, потрібно спершу визначитись із загальною характеристикою його 

предмету. Сфера суспільних відносин, які регламентуються правом 

національної безпеки, може бути визначена, як певна сукупність відносин, 

що пов’язані з реалізацією державної політики у сфері національної безпеки 

і оборони, як функції держави. Такі відносини виникають у ході здійснення 

оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканості кордонів України, а також регламентації 

діяльності державних органів у сфері національної безпеки і оборони. У 

цьому ж контексті йдеться про регулювання діяльності деяких інших органів, 

сфера компетенції яких є дотичною до сектору безпеки і оборони. Зокрема, 

це органи правосуддя, компетенція яких охоплює питання безпеки і оборони.  

Безпосередньо систему права національної безпеки і оборони 

складатиме законодавство (закони та підзаконні нормативно-правові акти), 
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судова та правозастосовна практика, правова доктрина та локальні акти, що 

застосовуються у певних напрямах, до яких належать: по-перше, основи 

розвитку системи забезпечення національної безпеки, визначення 

відповідних критеріїв забезпечення національної безпеки, об’єктів та 

суб’єктів  національної безпеки.  

Нині об’єкти національної безпеки можуть тлумачитися, виходячи із 

приписів Конституції України та Закону України «Про національну безпеку 

України», як людина, суспільство і держава, ґрунтуючись на законодавчих 

дефініціях, наданих у ст. 1 Закону. Зокрема, національна безпека трактується 

як «захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів 

України від реальних та потенційних загроз», а національні інтереси – як 

«життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких 

забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний 

розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян». У 

такому разі можна вважати кінцевим об’єктом убезпечення все ж таки і 

людину, суспільство і державу. Такий погляд на сутність об’єкта відповідає 

уявленням, започаткованим ще Т. Гоббсом, стосовно розуміння мети 

держави як забезпечення безпеки [126, c. 219].  

Суб’єктний склад забезпечення національної безпеки можливо 

визначати в залежності від вирішення завдань та визначення необхідного 

обсягу повноважень тих чи інших державних органів. За таких умов 

формується відповідний обсяг законодавчих актів, що визначають 

конституційні, організаційно-правові основи діяльності державних органів, а 

також належну регламентацію їх повноважень. Реалізація конкретних 

повноважень, особливо у сфері національної безпеки, здійснюється також і 

на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які складають доволі 

великий масив. Враховувати потрібно і чинну судову практику, а також 

особливості застосування права окремими суб’єктами. У відповідному 

розділі цієї роботи акцентовано на труднощах у визначенні сутності системи 
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забезпечення національної безпеки та встановлення сукупності державних 

органів, враховуючи незавершеність реформи державного управління в 

Україні. Йдеться про законодавство, яке регламентує діяльність складових 

сектору безпеки і оборони, зокрема, сил безпеки і сил оборони. На цьому 

шляху неодмінно виникатиме як поле для наукової дискусії, питання 

співвідношення права національної безпеки і військового права.  

Вироблення критеріїв забезпечення національної безпеки, що є 

предметом низки досліджень у сфері національної безпеки, на рівні права 

може розглядатись і як винятково теоретична проблема, що виникає 

внаслідок реалізації уявлень про сутність національної безпеки, і як проблема 

практичної правової регламентації планування та прогнозування у цій сфері, 

до того ж окремі напрями реалізації стратегічних документів неодмінно 

вимагатимуть фіксації чітких науково обґрунтованих критеріїв [243, c. 11–12; 

642, c. 267–273].  

Важливість визначення інтересів суб’єктів національної безпеки 

полягає у необхідності дослідження співвідношень окремих інтересів, їх 

ієрархії, у цьому ж контексті може йтися про певні інтереси, як підстави для 

обмеження окремих прав і свобод людини. Зазначене проявляється у 

міжнародно-правових актах з охорони прав людини, що визначають інтереси 

національної безпеки можливою підставою для тимчасового обмеження 

прав.  

Концепція національних інтересів визначається у праві національної 

безпеки шляхом правової регламентації їх реалізації у діяльності державних 

органів, а також можливості такого захисту, що здійснюється безпосередньо 

народом. 

Державна політика, яка формується та реалізується у сфері 

національної безпеки і оборони, передбачає здійснення прогнозування, 

планування, координації та контролю у сфері національної безпеки із 

відповідною нормативно-правовою регламентацією діяльності державних 

органів, а також проведення оборонних оглядів. За цих умов визначені 
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законодавчо документи стратегічного планування (Стратегія національної 

безпеки України, Стратегія воєнної безпеки України, Стратегія кібербезпеки 

України, інші документи з питань національної безпеки і оборони, які 

схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і 

затверджуються указами Президента України), мають самостійне правове 

значення, хоча і не містять безпосередньо загальнообов’язкових правових 

приписів. Подібне значення можуть мати й інші документи відображення 

цілей державної політики, яка здійснюється у формі заяв, угод, коаліційних 

угод тощо. 

Окремі сфери реалізації державної політики визначаються внаслідок 

відповідного стратегічного планування. Умовою для цього відповідно до 

вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про національну безпеку України» є  

забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, 

інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо. 

Особливості визначення сфер будуть враховуватися при здійсненні 

планування. 

Реалізація завдань недержавними суб’єктами, що забезпечують 

національну безпеку, здійснюється відповідно до приписів ст. 5 Конституції 

України, відповідно до якої носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ, що здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування. 

На рівні правових інститутів комплексного характеру, або ж сукупності 

суспільних відносин, що мають певні особливості, може йтися про 

законодавство, яке встановлює санкції (санкційне законодавство), 

законодавство, що визначає окремі правові статуси осіб (наприклад, особи, 

що створює або становить загрозу національній безпеці), законодавство, що 

визначає окремі правові режими (наприклад, режим обмеження для 

розповсюдження інформації), антитерористичне законодавство; 

законодавство щодо окупованих територій; законодавство, що визначає 
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проведення військових та спеціальних операцій; законодавство, що 

регламентує окремі види особливої (специфічної) діяльності тощо. 

У кожному із зазначених комплексних інститутів існує 

правозастосовна та судова практика, як відображення проблем правового 

регулювання, характерних для цієї сфери суспільних відносин.  

Інформаційна епоха та її відображення, що проявляється у певних 

особливостях суспільних відносин, здійснює активний вплив і на право 

національної безпеки.  

Зокрема, традиційне правове регулювання суспільних відносин у 

контексті застосування емерджентних технологій, досліджувалося 

насамперед з погляду відповідного урядування та державного регулювання.  

Однак загалом потреба в державному регулюванні цієї сфери виникає 

як відповідь суспільному запиту на безпеку. Першим питанням, яке потребує 

невідкладного вирішення у цій сфері, є питання безпеки (заборони на 

заподіяння шкоди та ефективне і швидке відшкодування), а отже, з погляду 

теорії права, йдеться про юридичну відповідальність.  

Емерджентна технологія  ґрунтується на вже наявних і має 

безпосереднє призначення, але їй властивий і стрибкоподібний характер, що 

призводить до  неможливості визначати заздалегідь сферу застосування, а це 

обмежує заходи регламентації. У сучасних економічно розвинутих країнах 

мета регуляторного впливу держави полягає у досягненні насамперед мети 

належного функціонування вільного ринку та вільної економіки, що 

стосується фінансової, банківської сфери, біржової торгівлі, зв’язку, 

транспорту тощо. При цьому регуляторні органи, зазвичай, не є органами 

державного управління, що прямо підпорядковані урядам, а формуються на 

паритетних засадах за законодавчо визначеною процедурою. Беручи до уваги 

таку схему державного регулювання, питання його традиційного здійснення 

у фінансовій сфері або у біржовій торгівлі не викликає труднощів, оскільки 

відповідним фахівцям відома уся можлива інформація стосовно технологій, 

які застосовуються, та інші відомості, що здійснюють вплив на ринок.  
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Інша річ – новітні технології у фінансовій сфері. Наприклад, доволі 

тривалий час вплив на законодавство зумовлювався потребами забезпечення 

національної безпеки США стосовно державних обмежень у розробці та 

торгівлі засобами криптографічного захисту. Мета таких обмежень полягала 

у недопущенні використання криптографії іноземними державами, 

терористичними та організованими злочинними угрупованнями. 

Розповсюдження відкритих програмних засобів складного шифрування 

призвело до того, що зашифровані повідомлення не могли бути відкриті та 

прочитані правоохоронними органами. Намагання встановити певні 

обмеження щодо вільного розповсюдження таких програм, призвело до 

бурхливої дискусії у засобах масової інформації, а також судових процесів 

між громадськими активістами у сфері захисту приватності та державними 

органами. Як зазначила одна із громадських організацій – Фундація 

досліджень інформаційної політики (FIPR) у своєму маніфесті від 25 травня 

2005 року, «криптографічна війна» з урядом вважається закінченою у зв’язку 

з прийняттям Урядом США відповідних заходів з послаблення режиму 

обмежень доступу до криптографічних засобів. Сутність спору, який тривав 

з початку 1970-х рр.  полягала в обмеженні стосовно проведення досліджень 

у сфері стійких криптографічних ключів недержавними установами та 

приватними особами, а також щодо розповсюдження таких технологій поза 

межами державних органів і установ. Зазначена проблема виникла після 

вільного розповсюдження у глобальній комп’ютерній мережі першої 

програми стійкого шифрування (PGP), що викликало подальший судовий 

процес американських правоохоронних органів щодо її розробника 

Ф. Ціммермана та кампанії захисників громадянських прав прихильників 

приватності. Зазначене завершилось ослабленням державного впливу, а самі 

події увійшли в історію під назвою «криптографічних воєн» [638, c. 339–344, 

348–349, 353–355]. Така криптографічна технологія стійких шифрів не є 

емерджентною, але саме вона стала підґрунтям для справді емерджентної 

технології – «блокчейну». 
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Повертаючись до перспективного регулювання емерджентних 

технологій, необхідно визначити низку основних ключових моментів.  

По-перше, повинно йтися про забезпечення загальної безпеки 

суспільства, особливо це стосується правових норм, що забороняють певні 

дії, насамперед, стосовно заздалегідь деструктивних технологій. Основна 

проблема полягає у неочевидності деструктивності і можливих помилок в 

оцінці суті технологій. Так на сьогодні, досить неоднозначна ситуація із 

правовими обмеженнями у сфері використання технологій генної 

модифікації. Широка кампанія проти генно-модифікованих організмів 

спирається на не до кінця встановлені факти, а уявно випереджувальна 

функція правових норм заборони може лише загальмувати технологічний 

прогрес в окремих державах.  

По-друге, регулювання державою відносин стосовно використання 

емерджентних технологій має обмежуватися реалізацією економічної 

функції держави, яка полягає у забезпеченні економічної багатоманітності як 

це визначено у ст. 15 Конституції України. Мова повинна йти про заохочення 

вільного ринку і державний вплив на недопущення зловживання 

монопольним станом та обмеження економічної конкуренції. 

По-третє надання різноманітних пріоритетів та преференцій повинно 

бути обґрунтованим і випливати із реально існуючої необхідності. На жаль у 

чинному вітчизняному законодавстві норми стосовно розвитку інноваційної 

діяльності а також відповідні заохочення багато у чому мають суто 

декларативний характер. 

Зазначені положення можуть стосуватись і комплексного правового 

інституту (або однорідної сукупності відносин) стосовно здійснення 

державного регулювання у формі ліцензування стосовно певних видів 

господарської діяльності в інтересах національної безпеки. Законодавчі 

вимоги у цьому аспекті можливо умовно поділити на непряме регулювання 

та пряме регулювання. 
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Першу складову можливо проілюструвати приписами законодавчого 

акту в сфері регулювання користування радіочастотним ресурсом. Зокрема, 

ст. 2 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. 

№ 1770-ІІІ визначає мету цього Закону як «створення правових засад для 

ефективного та раціонального використання радіочастотного ресурсу 

України для забезпечення економічного, соціального, інформаційного та 

культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання 

міжнародних зобов’язань». Мета ж державного нагляду в цій сфері 

передбачає відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону врахування «інтересів та безпеки 

держави», такі ж інтереси має враховувати і План використання 

радіочастотного ресурсу України. Подібним чином здійснюється державний 

вплив Національними комісіями. Зокрема, мова йде про регулювання щодо 

діяльності у галузі телебачення і радіомовлення; у сфері телекомунікацій; у 

сфері електроенергетики; транспортування нафти, нафтопродуктів 

магістральним трубопроводом; діяльності на ринку природного газу тощо.  

Друга складова стосується особливих повноважень державних органів 

сектору безпеки і сектору оборони стосовно встановлення обмежень, 

ліцензування та іншого регуляторного впливу на господарську діяльність. 

Ліцензування – це засіб державного регулювання провадження видів 

господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки  та захисту 

економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних 

інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони 

навколишнього природного середовища [526].  

Перелік спеціально уповноважених державних органів, що здійснюють 

ліцензування, встановлює Кабінет Міністрів України. Аналіз переліку 

органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2015 р. № 609, показує, що окремі органи, які входять до 

складу сектору безпеки і оборони, здійснюють таке ліцензування. Отже, мова 

може йти про ліцензування господарської діяльності в інтересах національної 

безпеки.  
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Зокрема, МВС здійснює ліцензування  виробництва та ремонту 

вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів на секунду;  торгівлі вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продажу, а також охоронної діяльності.  

Служба безпеки України ліцензує діяльність, пов’язану з 

розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів 

для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного 

отримання інформації. 

Адміністрація Держспецзв’язку ліцензує надання послуг у галузі 

криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації. 

Відповідні критерії та вимоги, а також порядок ліцензування 

здійснюється шляхом нормативно-правового регулювання на рівні 

підзаконних актів. Крім цього, існує масив нормативно-правових актів, які 

регламентують оборонне виробництво.  

Окремі державні органи сектору безпеки і оборони мають спеціальні 

повноваження з регуляції окремих напрямів господарської діяльності, що 

визначені окремими законодавчими актами.  

Так, Служба безпеки України, відповідно до вимог ч. 5 ст. 5 Закону 

України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. № 3855-XII, є 

спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення 

охорони державної таємниці. Державною таємницею, згідно зі ст. 1 цього 

самого Закону є «вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері 

оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки 

та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 
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національній безпеці України». Компетенція СБУ у цій сфері є похідною від 

компетенції державних органів, що забезпечували державну безпеку в 

колишньому СРСР. Нині забезпечення охорони державної таємниці 

визначено серед завдань Служби безпеки України відповідно до ст. 2 Закону 

України «Про Службу безпеки України». 

Детальна регламентація питань охорони державної таємниці на рівні 

законів та підзаконних актів, а також практики застосування норм права, не 

враховує інші питання захисту інформації. Різний стан правової 

регламентації різних видів інформації зумовлює і різні підходи, а 

нерівномірність у ступені правової регламентації створює передумови до 

правових колізій і недоліків.  

У контексті проблем розвитку інформаційного суспільства і переходу 

від мережевої до цифрової епохи, зазначене актуалізується і загальними 

тенденціями, які можуть свідчити про кризу правового регулювання.  

Якщо розглядати державну політику у сфері цифровізації (тобто 

переходу до суспільних явищ, що характеризують цифрову епоху, як 

складову інформаційної), та її проявів у документах планування, можливо 

відмітити певні явища, що можуть впливати на право національної безпеки і 

вимагати його вдосконалення на рівні основ правового регулювання.  

Зокрема, План заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства на 2018–2020 роки містить 38 заходів, що 

стосуються конкретних напрямів цифровізації та розвитку цифрової 

економіки. Водночас концептуально нові підходи, які запроваджені у 

державному плануванні, зумовлюють певні труднощі, з огляду на загрози 

національній безпеці та протидію агресії проти нашої держави. Наприклад, у 

п. 33 Концепції передбачено розроблення плану заходів зі стимулювання та 

підтримки запровадження технології блокчейн у сфері державного 

управління та інших сферах. Тобто акцентовано увагу на необхідності 

державної підтримки застосування саме технології блокчейн, а не інших DL-

технологій. 
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Оскільки «блокчейн» у сучасному світі є активним трендом, який 

досить широко використовується у медійному середовищі та літературі, що 

відмічалось у правових дослідженнях [35, c. 65, 69], то доречно визначити, 

які саме механізми обере держава, і які галузі застосування технології 

розглядаються.  

По-перше, визначення у тексті Концепції блокчейну як «програмно-

комп’ютерного алгоритму децентралізованого публічного або приватного 

реєстру чи бази даних, функціонування якої забезпечується шляхом взаємодії 

через Інтернет однорангової мережі, або будь-яким іншим способом, що 

гарантує належний криптографічний захист усіх записів, транзакцій, 

проведених з використанням відповідної технології» [287], є доволі 

невдалим. Хоча б тому, що блокчейн розуміється спочатку як алгоритм, а у 

Плані заходів уже як технологія.  

Поки що найбільш детальними є пропозиції застосування технології 

щодо державних реєстрів та інших засобів зберігання інформації, 

розпорядником якої є держава. Однак необхідно звернути увагу на наявний в 

державі правовий механізм захисту інформації. На сьогодні чинним є Закон 

України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах» від 05.07.1994р. № 80-94ВР з відповідним змінами і 

доповненнями. Зазначений Закон визначає об’єкти, суб’єкти відносин, 

порядок доступу до інформації, умови обробки інформації, забезпечення її 

захисту, відносини між суб’єктами та повноваження державних органів. 

Зрозуміло, що є великий запит стосовно оновлення законодавчого акту з 

метою його осучаснення, але ключовим моментом у такому разі буде 

визначення відповідального за інформацію загалом, її використання та 

захист. 

На прикладі застосування блокчейн-технологій до ведення державних 

реєстрів, можливо визначити, що юридично вона взагалі не може бути 

застосована до інформації, яка підлягає захисту, з огляду на те, що 

неможливо визначити, хто є власником системи у розумінні приписів 



384 

 

вказаного Закону. Тобто неможливо встановити, хто контролюватиме 

систему, а отже, загалом відповідає за інформацію, яка у ній міститься. 

Фактично доступ до технології надають іноземні юридичні особи. Підстав 

вважати, що інформація з державних реєстрів може бути відкритою у будь-

якому випадку поки що немає, оскільки вона обов’язково міститиме 

персональні дані, не кажучи вже про інші можливі обмеження доступу до 

інформації, які встановлено законом.  

У такий спосіб на прикладі «блокчейн»-технологій можливо відразу 

визначити труднощі у втіленні новацій, з огляду на вимоги законодавства 

стосовно захисту інформації. При цьому його комплексне оновлення прямо 

не визначено серед заходів, які запропоновані розробниками Концепції.  

Викладені вище проблеми, безумовно, впливають на забезпечення 

національної безпеки і тому мають враховуватися при відповідних заходах, 

спрямованих на належне правове регулювання. Актуальні загрози 

національній безпеці України визначено Стратегією національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 

287/2015. Основними з них є ті, що пов’язані із агресією проти нашої 

держави. У контексті питань, що розглядаються, доцільно було б визначити 

такі блоки загроз:  

– розвідувально-підривна і диверсійна діяльність, дії, спрямовані на 

розпалювання міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі і 

ненависті, сепаратизму і тероризму;   

–  торговельно-економічна війна;  

–  інформаційно-психологічна війна.  

Перший блок загрози може бути прямо пов’язаний із технологіями, 

оскільки йдеться про збереження у державних реєстрах критично важливої 

інформації. І у такому разі наявний законодавчий порядок захисту інформації 

має бути дотриманий за будь-якого переводу реєстрів на інші носії.  

Інші блоки можуть бути пов’язані із застосуванням маніпулятивних 

технологій. Визначені у літературі способи маніпулювання свідомістю 
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[78, c. 44] цілком трансформуються в епоху технологій – від традиційних 

друкованих засобів масової інформації до новітніх соціальних мереж. Наявні 

законодавчі засоби протидії в умовах сучасного світу є неефективними. 

Наприклад, можливо заборонити розповсюдження на території держави 

друкованої продукції (відома заборона ввезення та продажу, що здійснюється 

відповідно до компетенції державним органом), але стосовно отримання 

оцифрованих копій такої самої продукції юридична заборона не діє. 

Блокування певних Інтернет-ресурсів (насамперед електронної торгівлі) 

також не досягає цілей, оскільки розвиваються нові технології 

розповсюдження інформації (хоча б на основі p2p). Поки що досить складним 

питанням є протидія інформаційно-психологічним впливам та їх проявам, 

оскільки наявні заходи блокування доступу до інформації не завжди є 

ефективними.  

Згадана вище «блокчейн»-технологія повинна досить обережно 

застосовуватися при зберіганні інформації державних реєстрів, можливо, 

більш доцільним було б використати у наявних системах її криптографічну 

складову (на рівні протоколів). До того ж необхідно комплексне та ґрунтовне 

вирішення питання оновлення законодавства щодо захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах.  

Окрім цього, важливо визначити і співвідношення державного 

стимулювання та можливості державних обмежень у цій сфері. Наприклад, 

для розвитку будь-якої економіки (зокрема, для «цифрової економіки») 

важливою є передбачуваність. У такому разі обмежувальні заходи відповідно 

до Закону України «Про санкції» мають застосовуватися за чітким та 

прозорим механізмом, інакше вони становитимуть загрозу розвитку 

економіки. Прикладом цього є прийняття рішення про фактичне блокування 

Інтернет-ресурсів з посиланням на п. 25 ч. 1 ст. 4 зазначеного Закону України, 

яка передбачає можливість застосування «інших санкцій», окрім уже 

перелічених у попередніх 24 пунктах цієї статті. Поряд з окресленими, 

можливе виникнення нових непередбачуваних правових проблем, пов’язаних 
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із застосуванням законодавства у сфері національної безпеки і оборони до 

відносин, які виникають при впровадженні новітніх технологій. 

Ґрунтовного аналізу потребують і заходи, пов’язані із винятково 

технічними питанням впровадження широкосмугового доступу до Інтернету, 

зменшення вартості використання мережі Інтернет тощо, з огляду на стан 

правового регулювання використання ресурсів, телекомунікацій тощо. Окрім 

цього, привертає увагу принцип 6 Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства на 2018–2020 роки, що стосується стандартизації, проголошуючи 

неприпустимість (за винятком сфери оборони та безпеки) побудови 

цифрових систем лише на українських стандартах. Зазначений принцип 

також має бути застосований лише на підставі досить ретельного правового 

аналізу питань стандартизації.  

У такий спосіб вплив на формування та розвиток права національної 

безпеки здійснюють низка факторів. Частина з них є традиційною для 

правової науки і пов’язана з труднощами у систематизації права, 

виокремленні галузей, підгалузей, комплексних інститутів, що пов’язано із 

загальною кризою сприйняття, яка зумовлена відмовою від маркистсько-

ленінського підходу. За такого пошуку, можливо, іншого підґрунтя до 

вирішення проблеми систематизації права виникатимуть альтернативні 

концепції систематизації та поділу. Додатковим у такому разі є вплив 

фактору трансформації права, як регулятора, в умовах інформаційної епохи, 

а також – триваюча законодавча надзвичайність (або екстраординарність), 

зумовлена останніми подіями у нашій державі. 

 

Висновки до розділу 4 

Вплив суспільних трансформацій інформаційної епохи зумовив зміну 

загроз суспільству, що значно змінює підходи у визначенні небезпек та 

напрямів протидії. Важливими є поява та розвиток у сучасному світі 

різноманітних емерджентних технологій, тобто таких, що є радикально 

новими, швидкозростаючими, узгодженими з наявними технологіями, але які 
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водночас здійснюють суттєвий вплив на суспільне життя у різноманітних 

сферах, що неможливо передбачити завчасно. 

Потреба у державному регулюванні відносин, пов’язаних із 

застосуванням технологій, виникає передусім, як відповідь суспільному 

запиту на безпеку насамперед щодо заборони на заподіяння шкоди та 

ефективне і швидке відшкодування. У контексті цього, по-перше, повинно 

йтися про забезпечення загальної безпеки суспільства, враховуючи 

неочевидну деструктивність і можливі помилки в оцінці впливу технологій. 

По-друге, регулювання державою відносин стосовно використання 

емерджентних технологій економічного характеру (наприклад, криптовалют) 

має обмежуватися реалізацією функції економічної безпеки. По-третє, 

надання різноманітних пріоритетів та преференцій у сфері технологій 

повинно бути обґрунтованим і випливати із реальної суспільної потреби.  

Зазначені положення можуть стосуватись і комплексного правового 

інституту (або однорідної сукупності відносин) у плані здійснення 

державного регулювання у формі ліцензування стосовно певних видів 

господарської діяльності в інтересах національної безпеки.  

Розвиток сучасного суспільства внаслідок його вступу до 

інформаційної епохи, зумовлює низку фундаментальних викликів для права, 

як регулятора суспільних відносин. Основний спектр проблем пов’язаний із 

технологічними аспектами інформаційної епохи й зумовлений такими 

чинниками: здійснення регулювання технічними засобами (зокрема, 

забезпечення технологічного примусу замість державного); трансформації 

правосуб’єктності; виникнення нових реалій, що впливають на суспільні 

відносини, а в майбутньому – і на право. За таких умов право національної 

безпеки можна виокремити в галузь, і у цьому питанні має простежуватися 

прагматичний підхід, що зумовлюється можливістю існування правової 

спеціалізації, пов’язаної із наявним колом особливих суспільних відносин у 

сфері національної безпеки. 
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Сферою суспільних відносин, які регламентуються правом 

національної безпеки, є певна сукупність суспільних відносин, що пов’язані 

з реалізацією державної політики у сфері національної безпеки й оборони як 

функції держави. Зазначені відносини, зокрема, виникають у ході здійснення 

оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної 

цілісності й недоторканності кордонів України, а також регламентації 

діяльності відповідних державних органів у сфері національної безпеки й 

оборони. У контексті цього, повинно йтися про регулювання діяльності 

деяких інших органів, сфера компетенції яких є дотичною до сектору безпеки 

й оборони. 

Перспективами для права національної безпеки є:  

– визначення системи права національної безпеки, яку складатиме 

законодавство (закони та підзаконні нормативно-правові акти), судова та 

правозастосовна практика, правова доктрина та локальні акти, що 

застосовуються у певних напрямах національної безпеки;  

– формування правових інститутів комплексного характеру; 

організаційно-правове забезпечення діяльності державних органів у сфері 

національної безпеки;  

– визначення окремих правових режимів у сфері національної 

безпеки та формування ефективного законодавства, що регламентує окремі 

види особливої (специфічної) діяльності. 

Пріоритетними напрямами подальших напрацювань у галузі права 

національної безпеки за таких умов будуть дослідження:  

– впливу феномену національної безпеки на розвиток політичної 

системи держави та системи державного управління в умовах цифрової 

трансформації та глобалізації інформаційного простору; 

– напрямів розвитку законодавства і права в умовах застосування 

емерджентних технологій (технологій стрибкоподібного розвитку), що 

створюють новітні виклики й загрози національній безпеці в інформаційну 

епоху;  
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– правових та організаційних засад захисту прав, безпеки і приватності 

життя людини в умовах розвитку штучного інтелекту, інформаційно-

комунікаційних систем і мереж, інформаційних (цифрових) технологій, 

продукції та послуг; 

– визначення балансу між дотриманням прав і свобод людини і 

громадянина та законними інтересами суспільства й держави у сфері 

національної безпеки; 

– розвитку системи контролю держави за додержанням законності 

діяльності органів місцевого самоврядування, передусім з питань 

національної безпеки, у контексті адміністративно-територіальної реформи 

та децентралізації влади в Україні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження та теоретичного узагальнення 

вирішено наукову проблему визначення місця забезпечення національної 

безпеки у системі функцій держави, що дає змогу розглядати її як генеральну 

(основну) функцію (натомість зміст інших функцій полягатиме у 

забезпеченні окремих напрямів безпеки), окрім цього, поглиблено знання 

стосовно впливу трансформацій інформаційної епохи на стан правового 

регулювання суспільних відносин у контексті безпеки. 

Одержані у процесі дослідження результати, що підтверджують 

гіпотезу, дають підстави стверджувати про досягнення поставленої мети, 

реалізацію визначених завдань і дозволяють зробити такі висновки: 

1. Концептуальне значення міждисциплінарного поняття «національна 

безпека» полягає в його універсальному неідеологічному характері, що 

притаманне суспільству, об’єднаному у межах певної держави. Значення 

безпеки полягає у здійсненні впливу на напрями державної політики та 

систему відповідних державних органів. Загалом розуміння національної 

безпеки є характерним для демократичного суспільства та демократичних 

держав. Національну безпеку потрібно трактувати як захищеність (стан та 

процес підтримання стану) інтересів суспільства, що складає населення 

держави. Таке суспільство може розглядатись у термінах «народ» або 

«нація». Доведено, що універсальність розуміння національної безпеки 

сприяла побудові відповідних систем та моделей управління державами й 

суспільством. 

2. Оскільки належне сприйняття функцій держави неможливо без 

з’ясування сутності держави, для демократичної правової держави ХХІ 

століття функціями є ті напрями її діяльності, що відображають головне 

призначення держави. Воно полягає саме в забезпеченні безпеки суспільства 

(народу, нації) та індивідуумів, які його складають. Безпекова сутність 
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розуміння змісту функції є вкрай важливою для їхньої подальшої 

класифікації.  

3. Встановлено, що мета держави полягає у забезпеченні безпеки 

для кожного індивідуума та суспільства і є умовою її існування. Тому 

саме забезпечення національної безпеки й повинно розглядатись як 

основна функція сучасної держави. Будучи основною функцією, 

забезпечення національної безпеки створює передумову для існування 

інших функцій, сутність яких також полягає у забезпеченні безпеки у 

відповідних сферах, критично важливих для діяльності суспільства. Саме 

безпекова основа функцій держави є підставою, умовою та критерієм для 

обсягів державного регулювання, тобто втручання держави у суспільне й 

особисте життя. Безпекова сутність у такому розумінні може вважатися 

гарантією від надмірного втручання держави (її органів) у суспільні 

справи. 

4. У результаті аналізу концепції та наукових напрацювань із теорії 

держави і права, можливо визначити такі взаємопов’язані функції держави у 

сфері національної безпеки: 

– функція забезпечення державної безпеки, що має спрямовуватися на 

захист конституційного ладу, державного суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності державних кордонів і повинна об’єднувати 

державну політику, орієнтовану на реалізацією такої мети;  

– функція забезпечення воєнної безпеки (оборони держави), що тісно 

пов’язана із попередньою, спрямована на протидію збройній агресії проти 

держави та досягнення мети забезпечення безпеки всього суспільства за 

допомогою засобів збройного протистояння;  

– функція забезпечення економічної безпеки зумовлює обсяги 

державного втручання в економіку і спрямована на захист економічної та 

фінансової системи держави;  
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– функція забезпечення громадської безпеки полягає у забезпеченні 

безпеки всього суспільства від порушення права, зокрема й від діянь, що 

мають суспільну небезпеку; 

– функція забезпечення екологічної безпеки зумовлена складним 

характером впливу на навколишнє середовище антропогенних та інших 

(стихійних) чинників і полягає у забезпеченні безпеки суспільства у 

навколишньому середовищі;  

– функція забезпечення інформаційної безпеки є досить складним 

багатостороннім явищем, і у своїй основі повинна забезпечувати безпеку 

суспільства на певному етапі розвитку (власне інформаційного суспільства). 

Кожна із визначених вище функцій може мати відповідні складники – 

підфункції, сутність та обсяг яких залежить від розвитку суспільства та 

особливостей політичного характеру. Зазначені функції повинні включати 

діяльність із формування та реалізації державної політики та визначати 

завдання для державних органів. Термінологічно можливі інші уточнення 

щодо найменувань функцій та підфункцій, проте незмінним залишається 

їхній зміст, що полягає у забезпеченні безпеки й зумовлює обсяг державного 

втручання у суспільну діяльність. 

5. Виявлено, що концепт «національна безпека» має своє закріплення 

на багатьох рівнях. У праві насамперед – як конституційне визначення мети 

та завдань держави, основи діяльності її органів та системи організації 

державної влади. Реалізація завдань зумовлює виникнення, розвиток та 

систематизацію відповідних законодавчих актів, які регламентують суспільні 

відносини, що пов’язані зі здійсненням функцій держави. Особливе місце у 

цій системі займають документи стратегічного планування, що визначають 

основи державної політики, уточнюють цілі та завдання всієї системи 

забезпечення національної безпеки та окремих її складників.  

6. Запропоновано періодизацію розвитку законодавства у сфері 

національної безпеки й оборони України: 
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– перший період (липень 1990 р. – серпень 1991 р.) пов’язаний із 

формуванням передумов до створення системи забезпечення національної 

безпеки, зокрема, запровадження пріоритетності українського законодавства 

над законодавством СРСР після прийняття Декларації про державний 

суверенітет України (16 липня 1990 р.) до схвалення Верховною Радою 

України Акту проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.); 

– другий період (серпень 1991 р. – січень 1997 р.) характеризується 

формуванням правової основи для системи національної безпеки й оборони 

незалежної держави, що включало ухвалення Конституції України, яка 

регламентувала загальну систему забезпечення національної безпеки й 

оборони, а також засадничі спеціальні законодавчі акти, які регламентували 

організаційні та правові аспекти створення системи забезпечення 

національної безпеки, а також відповідного законодавства, яке визначало 

повноваження державних органів у певній сфері, а також нормативно-правові 

акти, які встановлювали й закріплювали державний суверенітет України, 

вирішували питання підпорядкування військових формувань та 

правоохоронних органів колишнього СРСР;  

– третій період (січень 1997 р. – червень 2003 р.) містить розробку та 

впровадження першої моделі забезпечення національної безпеки, був 

започаткований ухваленням Концепції (основ державної політики) 

національної безпеки України від 16.01.1997 р. та може бути 

охарактеризований як період регламентації та унормування основних засад 

діяльності державних органів із забезпечення національної безпеки до 

прийняття спеціального законодавчого акту у цій сфері;  

– четвертий період (червень 2003 р. – березень 2014 р.) 

характеризується ухваленням спеціального законодавства у сфері 

національної безпеки та впровадженням системи демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією держави; 

– п’ятий період (березень 2014 р. – червень 2018 р.) пов’язаний із 

законодавчим забезпеченням заходів протидії агресії проти нашої держави, 
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що зумовило ухвалення надзвичайного законодавства у сфері національної 

безпеки та оборони; 

– шостий період (червень 2018 р. – донині) характеризується зміною 

моделі системи забезпечення національної безпеки України та розробкою 

відповідного законодавства. 

7. Особливість законодавства у сфері національної безпеки полягає у 

наявності надзвичайності, як притаманної йому риси. Основною відмінністю 

законодавства, що регламентує надзвичайний стан та подібні 

адміністративно-правові режими, є його ухвалення в ситуації постійної 

надзвичайності. Ця надзвичайність, будучи управлінською парадигмою, 

означає, що ухвалені у надзвичайному стані з певних причин у межах 

відповіді на загрози у сфері національної безпеки законодавчі акти діють не 

тимчасово, а стають частиною системи законодавства, претендуючи на 

універсальність. Особливістю такого законодавства є тенденція до 

екстраординарності юридичного процесу, процедури, компетенції 

державних органів при вирішенні судових спорів. Окрім цього, 

надзвичайність створює передумови до порушення та невиправданого 

обмеження прав і свобод людини та ускладнює пошук балансу між такими 

правами та інтересами суспільства. Певна хаотичність при прийнятті рішень 

та їхнього нормативно-правового оформлення, зокрема, шляхом особливого 

процесу ухвалення актів законодавства, створює ускладнені законодавчі та 

організаційні конструкції, що значно знижують ефективність законодавства. 

8. Надзвичайний характер законодавства у сфері національної безпеки 

України, ухваленого у п’ятому періоді його розвитку, підкреслює особливий 

характер окремих правових інститутів. Одним із них є правовий статус 

«особи, яка становить загрозу національній безпеці», що може бути 

визначений на підставі підходів, які втілені в актах законодавства. Такою 

особою є іноземний громадянин або особа без громадянства, щодо якої 

компетентним державним органом України у встановленому порядку 

зроблено висновок про наявність у його діяннях ознак, що можуть становити 
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передумови до виникнення або реалізації загрози національній безпеці 

України і породжують правові наслідки у вигляді встановлення визначених 

законодавством тимчасових обмежень для прав і свобод цієї особи або інших 

осіб. 

9. Надзвичайне законодавство у сфері національної безпеки зумовило 

виникнення т. зв. «санкційного законодавства». Зазначена сукупність 

нормативно-правових актів встановлює підстави та порядок застосування 

тимчасових обмежувальних процедур, які ухвалюються компетентним 

державним органом в інтересах національної безпеки України на підставі та 

в порядку, визначеному законодавством, щодо юридичних та фізичних осіб, 

але ці процедури не носять характеру юридичної відповідальності за 

вчинення правопорушень. Таке законодавство має встановлювати певні 

вимоги до обмежень, серед яких важливе значення мають визначення підстав 

та умов застосування заходів, прозора та чітка процедура прийняття рішень 

із наявністю гарантій оскарження, тимчасовий характер застосування, а 

також вичерпний перелік заходів із зазначенням конкретних обмежень. 

10. Організаційно-правові моделі системи забезпечення національної 

безпеки України полягають у виокремленні суб’єктного складу, постановці 

завдань та наділенні відповідними повноваженнями. Можливо виокремити 

три організаційні моделі для системи забезпечення національної безпеки 

України, які встановлювались законодавчо. 

Перша з них визначалась Концепцією національної безпеки України 

від 16.01.1997 р. і полягала у визнанні особливого статусу у системі суб’єктів 

забезпечення для українського народу, який здійснював повноваження через 

форми безпосередньої демократії, а також органи державної влади. До 

суб’єктів належали державні органи відповідно до компетенції. 

Друга модель, що встановлювалася спеціальним законодавчим актом у 

2003 році, передбачала широкий перелік суб’єктів забезпечення національної 

безпеки з відповідним обсягом повноважень та наявністю механізмів 

координації їхньої діяльності. 
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Третьою моделлю можливо визнати систему, побудовану після 

ухвалення Закону України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018 р., що полягає у встановленні спеціальної системи забезпечення 

національної безпеки у відповідному секторі та виокремленні сил безпеки та 

сил оборони. 

11. Встановлено, що демократичний цивільний контроль у сфері 

національної безпеки та оборони, започаткований у 2003 році, відображає 

необхідність у контролі діяльності державних органів, розподіляючись на 

цивільний та громадський контроль. 

Цивільний контроль стосується особливого механізму прийняття 

управлінських рішень стратегічного рівня у військовій сфері, зокрема, у 

покладанні цих обов’язків на державні органи, що не є безпосередньо 

частиною військової організації. 

Громадський контроль трактується передусім як діяльність, що має за 

мету захист і забезпечення прав людини у найширшому розумінні, а 

суб’єктом його здійснення фактично є громадянське суспільство. У 

вітчизняних реаліях у межах демократичного цивільного контролю, створено 

досить розгалужену систему на рівні органів і посадових осіб, що наділені 

відповідними повноваженнями. Водночас питання організації звітування й 

надання інформації суспільству потребують належної правової 

регламентації. 

12. Інформування суспільства у сфері національної безпеки й оборони 

має здійснюватися системно і планово у межах заходів стратегічних 

комунікацій. За таких умов, з огляду на різноплановість діяльності 

державних органів, необхідно визначити та законодавчо регламентувати 

систему координації їхньої діяльності у межах єдиної державної політики у 

сфері стратегічних комунікацій з національної безпеки. 

Звітування має здійснюватися відповідно до визначеного 

законодавчими актами механізму, що передбачає мету, предмет, обсяги та 

порядок звітування, а також періоди і строки надання інформації. У випадку 
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адресного звіту перед суб’єктами парламентського чи президентського 

контролю повинні законодавчо встановлюватися відповідні повноваження 

щодо реагування на звіт. 

13. Термінологічне виокремлення інформаційної епохи можливо 

здійснити як визначення періоду розвитку суспільства, що передбачає на 

різних етапах: широке залучення в усі сфери життя персональних засобів 

обробки інформації (комп’ютерна епоха), мереж, що постійно об’єднують 

персональні засоби обробки інформації зі створенням відповідних умов для 

спілкування людей (мережева епоха) та повну відмову від неелектронних 

носіїв інформації (цифрова епоха).  

Вплив суспільних трансформацій інформаційної епохи зумовив зміну 

загроз суспільству, що значно змінює підходи у визначенні загроз та напрямів 

протидії. Особливо це стосується загроз у воєнній сфері (агресія, збройне 

протистояння, нові форми ведення воєнних дій), інформаційній сфері 

(виникнення суспільних явищ глобального негативного ефекту), громадській 

безпеці та правопорядку (феномен кіберзлочинності, трансформація 

організованої злочинності, розробка й розвиток паралельних прихованих 

мереж трансферу інформації та капіталів, розвиток тероризму та політичного 

екстремізму). Крім цього, виникають нові суб’єкти, здатні генерувати 

загрози, що не пов’язані із діяльністю держави або традиційних недержавних 

утворень. 

14. У наявній моделі побудови системи забезпечення національної 

безпеки Президент України відіграє особливу роль, що ґрунтується на вимогах 

Конституції України і в узагальненому вигляді визначена як гарантування 

державного суверенітету та територіальної цілісності України. Ця роль 

зумовлює наявність у глави держави функції Верховного Головнокомандувача, 

зміст якої водночас дещо змінюється внаслідок реформування системи 

національної безпеки. Особливими складниками функції залишаються 

забезпечення координації та контролю у цій сфері, що здійснюються за 

допомогою спеціально визначених державних органів та посадових осіб. 
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15. На підставі аналізу чинного законодавства та правозастосовної 

практики, визначено, що органи, які утворюються для здійснення 

координації у сфері національної безпеки, за юридичним статусом є 

допоміжними органами при Президентові України. Поки що управлінська 

практика визначає існування комісій та координаційних центрів, що 

утворюються безпосередньо у структурі або при допоміжних органах – Раді 

національної безпеки і оборони України або Адміністрації (секретаріаті, 

офісі) Президента України. Допоміжний характер таких органів ускладнює 

безпосереднє управління внаслідок відсутності конкретних повноважень. 

Водночас існування зазначеної управлінської моделі зумовлено завданням, 

яке полягає у здійсненні координації діяльності державних органів. Функції 

контролю у такому разі, здійснюються Президентом України безпосередньо, 

а спеціально уповноважені ним посадові особи лише забезпечують 

реалізацію цієї функції.  

16. Встановлено, що компетенція державних органів у сфері 

національної безпеки визначена спеціальним законодавством. Водночас не 

доведена до кінця реформа державного управління у напрямі уніфікації 

системи центральних органів виконавчої влади зумовлює певні організаційні 

перешкоди, які полягають у:  

 наявності (з тенденцією до збільшення кількості) державних органів 

з особливим статусом, що юридично не входять до системи центральних 

органів виконавчої влади, й керівництво якими здійснює безпосередньо 

Президент України;  

 обмеженні повноважень керівників державних органів шляхом 

покладання окремих функцій управління на Президента України;  

 дублюванні повноважень Ради національної безпеки і оборони та 

Кабінету Міністрів щодо координації у сфері національної безпеки;  

 створенні нових державних органів за умов ігнорування системи 

виконавчої влади, встановленої законом. 
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17. Визначено, що у межах реформування системи державного 

управління в Україні активно проводиться курс на т. зв. «демілітаризацію» 

окремих державних органів, що мають статус військових формувань. 

Зазвичай, це стосується організаційно-правового упорядкування діяльності 

державних органів, шляхом визначення їхнього правового статусу, 

відмінного від статусу військових формувань. Інші правові проблеми, 

включаючи правовий статус окремих осіб, є похідними.  

Воєнізований статус окремих державних органів та їхніх складників 

зумовлений особливостями правового статусу Президента України, оскільки 

чинне законодавство не передбачає, а наявна судова практика ставить під 

сумнів право Президента України здійснювати безпосереднє керівництво 

державними органами у сфері національної безпеки інакше, аніж при 

реалізації функції Верховного Головнокомандувача.  

18. Враховуючи результати наукових дискусій стосовно феномену 

спеціальної діяльності у сфері національної безпеки, визначено й 

аргументовано існування окремого виду особливої державної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки, що передбачає наявність 

специфічних форм, методів та сукупності дій, які її складають. Водночас 

чинне вітчизняне законодавство надмірно ускладнило регламентацією такої 

діяльності залежно від прийняття спеціальних законодавчих актів у різні 

періоди без детальної ревізії чинного законодавства.  

Законодавче регулювання спеціальної діяльності державних органів 

(спецслужб та правоохоронних органів) у сфері національної безпеки 

вирізняється хаотичністю, наявністю численних прогалин та суперечностей. 

До того ж саме розуміння специфічної діяльності із забезпечення 

національної безпеки не відповідає усталеному розумінню, характерному для 

США і країн Європи та правовій системі Європейського співтовариства, що 

створює суттєві труднощі з імплементацією рекомендацій ПАРЄ. 

19. Враховуючи, що «гібридна війна» є поняттям, яке характеризує 

один із напрямів воєнних дій у сучасних умовах, а з іншого боку – охоплює 
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загальну характеристику системи ворожих дій проти держави, констатовано 

її особливе значення в інформаційну епоху. Особливість  підкреслюється 

трансформацією характеру та ступеня небезпечності загроз, а також 

мобільністю впливу на різні сфери людської діяльності. За таких умов 

зусилля системи забезпечення національної безпеки мають зосереджуватися 

насамперед на заходах із реалізації функції гарантії інформаційної безпеки. 

20. Визначено появу та розвиток у сучасному світі різноманітних 

емерджентних технологій, тобто таких, що є радикально новими, 

швидкозростаючими, узгодженими з наявними технологіями, але які 

водночас здійснюють суттєвий вплив на суспільне життя у різноманітних 

сферах, що неможливо передбачити завчасно. 

Потреба у державному регулюванні відносин, пов’язаних із 

застосуванням технологій, виникає передусім як відповідь суспільному 

запиту на безпеку насамперед щодо заборони на заподіяння шкоди та 

ефективне і швидке відшкодування. У цьому контексті, по-перше, повинно 

йтися про забезпечення загальної безпеки суспільства, враховуючи 

неочевидну деструктивність і можливі помилки в оцінці впливу технологій. 

По-друге, регулювання державою відносин стосовно використання 

емерджентних технологій економічного характеру (наприклад, криптовалют) 

має обмежуватися реалізацією функції економічної безпеки. По-третє, 

надання різноманітних пріоритетів та преференцій у сфері технологій 

повинно бути обґрунтованим і випливати із реальної суспільної потреби.  

Зазначені положення можуть стосуватись і комплексного правового 

інституту (або однорідної сукупності відносин) в плані здійснення 

державного регулювання у формі ліцензування стосовно певних видів 

господарської діяльності в інтересах національної безпеки.  

21. З’ясовано, що розвиток сучасного суспільства внаслідок його 

вступу до інформаційної епохи, зумовлює низку фундаментальних викликів 

для права, як регулятора суспільних відносин. Основний спектр проблем 

пов’язаний із технологічними аспектами інформаційної епохи й зумовлений 
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такими чинниками: здійснення регулювання технічними засобами (зокрема, 

забезпечення технологічного примусу замість державного); трансформації 

правосуб’єктності; виникнення нових реалій, що впливають на суспільні 

відносини, а в майбутньому – і на право. 

22. Обґрунтовано, що право національної безпеки можливо 

виокремити в галузь, і у цьому питанні має простежуватися прагматичний 

підхід, що зумовлюється можливістю існування правової спеціалізації, 

пов’язаної із наявним колом особливих суспільних відносин у сфері 

національної безпеки. 

Сферою суспільних відносин, які регламентуються правом 

національної безпеки, є певна сукупність суспільних відносин, що пов’язані 

з реалізацією державної політики у сфері національної безпеки й оборони як 

функції держави. Зазначені відносини, зокрема, виникають у ході здійснення 

оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної 

цілісності й недоторканності кордонів України, а також регламентації 

діяльності відповідних державних органів у сфері національної безпеки й 

оборони. У контексті цього, повинно йтися про регулювання діяльності 

деяких інших органів, сфера компетенції яких є дотичною до сектору безпеки 

й оборони. 

23. Основними перспективами для права національної безпеки є:  

 визначення системи права національної безпеки, яку складатиме 

законодавство (закони та підзаконні нормативно-правові акти), судова та 

правозастосовна практика, правова доктрина та локальні акти, що 

застосовуються у певних напрямах національної безпеки;  

 формування правових інститутів комплексного характеру; 

організаційно-правове забезпечення діяльності державних органів у сфері 

національної безпеки;  

 визначення окремих правових режимів у сфері національної безпеки 

та формування ефективного законодавства, що регламентує окремі види 

особливої (специфічної) діяльності. 
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24. Виокремлено актуальні проблеми та пріоритетні напрями 

подальших досліджень у галузі права національної безпеки, зокрема, щодо:  

– впливу феномену національної безпеки на розвиток політичної 

системи держави та системи державного управління в умовах цифрової 

трансформації та глобалізації інформаційного простору; 

– напрямів розвитку законодавства і права в умовах застосування 

емерджентних технологій (технологій стрибкоподібного розвитку), що 

створюють новітні виклики й загрози національній безпеці в інформаційну 

епоху;  

– правових та організаційних засад захисту прав, безпеки і приватності 

життя людини в умовах розвитку штучного інтелекту, інформаційно-

комунікаційних систем і мереж, інформаційних (цифрових) технологій, 

продукції та послуг; 

– визначення балансу між дотриманням прав і свобод людини і 

громадянина та законними інтересами суспільства й держави у сфері 

національної безпеки; 

– розвитку системи контролю держави за додержанням законності 

діяльності органів місцевого самоврядування, передусім з питань 

національної безпеки, у контексті адміністративно-територіальної реформи 

та децентралізації влади в Україні. 
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Перший період (липень 1990 р. – серпень 1991 р.) 
формування передумов до створення системи забезпечення національної 

безпеки, зокрема, запровадження пріоритетності українського 

законодавства над законодавством СРСР після прийняття Декларації про 

державний суверенітет України 

Другий період (серпень 1991 р. – січень 1997 р.) 

формування правової основи для системи національної 

 безпеки й оборони незалежної держави 

Третій період (січень 1997 р. – червень 2003 р.) 

розробка та впровадження першої моделі забезпечення 

національної безпеки, регламентація та унормування основних 

засад діяльності державних органів із забезпечення 

національної безпеки до прийняття спеціального 

законодавчого акту у цій сфері 
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Шостий період (червень 2018 – донині) 

зміна моделі системи забезпечення національної безпеки України 

та розробка відповідного законодавства 

 

Четвертий період (червень 2003 р. – березень 2014 р.) 

ухвалення спеціального законодавства у сфері національної 

безпеки та впровадження системи демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією держави 

 

 

 

 

 

 

П’ятий період (березень 2014 р. – червень 2018 р.)  

законодавче забезпечення заходів протидії агресії проти нашої 

держави, що зумовило ухвалення надзвичайного законодавства у 

сфері національної безпеки та оборони 
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Додаток Г 

 

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

(відповідно до правового статусу) 

 

Міністерства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральні органи виконавчої влади (служби) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи з центральним органом виконавчої влади у своєму складі 

 

 

 

 

 

Міністерство оборони 

Міністерство внутрішніх справ 

Міністерство,  

що забезпечує формування та реалізує державну військово-

промислову політику 

Державна прикордонна служба 

Адміністрація 

 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

Адміністрація 

Державна міграційна служба 

Державна служба з надзвичайних ситуацій 

Державна спеціальна служба транспорту 
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Державний орган спеціального призначення 

 

 

Державний орган спеціального призначення 

з правоохоронними функціями 

 

 

Військові формування 

 

 

 

 

Державні органи (з особливим статусом) 

              

 

 

 

Державний орган, що діє при допоміжному органі 

 

 

 

Примітка: окремо виділені ті державні органи, що одночасно є військовими 

формуваннями (постійно або тимчасово в особливий період). 

 

 

 

 

 

 

Апарат РНБО 

Національна поліція України 

Служба зовнішньої розвідки 

Служба безпеки України 

Управління державної охорони 

Збройні Сили 

Національна гвардія України 
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Додаток Д 

 

МОДЕЛІ  

забезпечення національної безпеки України 

(загальна характеристика)  

 

Перша модель (1997) 

Основна властивість – особливий статус Українського народу у системі 

суб’єктів забезпечення національної безпеки 

Суб’єкти: 

Український народ 

Верховна Рада України 

Президент України 

Рада національної безпеки і оборони України 

Кабінет Міністрів України  

Конституційний Суд України 

суди загальної юрисдикції  

прокуратура  

Національний банк України 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

Воєнна організація держави  

 

 

Друга модель (2003) 

Основна властивість – спеціальне законодавче закріплення компетенції 

та повноважень суб’єктів забезпечення національної безпеки, формування 

спеціального законодавства у цій сфері  

Суб’єкти: 

Президент України 
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Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України  

Рада національної безпеки і оборони України 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

Національний банк України 

суди загальної юрисдикції  

прокуратура  

Національне антикорупційне бюро України (2015–2018 рр.) 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування 

Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої 

розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові 

формування, утворені відповідно до законів України 

органи та підрозділи цивільного захисту 

громадяни України, об’єднання громадян 

 

 

Третя модель (2018) 

Основна властивість – формування спеціальної системи забезпечення 

національної безпеки у відповідному секторі та виокремлення сил безпеки 

та сил оборони 

Суб’єкти: 

сектор безпеки  

сектор оборони 

 

 

 


