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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ: 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ,  
СУБ’ЄКТИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. Законодавче регулювання питань реалізації громадського контро-
лю у сфері національної безпеки України, започатковане у 2003 р., далеко не повною мірою 
враховує динаміку суспільних відносин і пов’язані з цим правові проблеми (Доронін, 2018, 
с. 39). Із розвитком інститутів громадянського суспільства посилюється контроль за діяльніс-
тю державних органів (Вітвіцький, 2013, с. 42). Однак безпосередня участь громадян у здій-
сненні контролю в управлінні в різних формах передбачає пов’язаність з інститутами гро-
мадянського суспільства (Селиванова, 2013, с. 204). А одним із напрямів розвитку управління 
сектора безпеки є вдосконалення механізму контролю за станом соціальної сфери складових 
сил безпеки з боку громадських інститутів (Концепція розвитку сектору безпеки і оборони 
України, 2016). Таким чином, важливе значення для розвитку управління секторів безпеки 
має дослідження сутності громадського контролю за сектором безпеки, його суб’єктів, форм 
та способів здійснення, в також наявних проблем його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В юридичній науці окремим аспектам контролю 
з боку громадянського суспільства за діяльністю державних органів приділяли увагу такі дослід-
ники, як О. Полтораков (2005), який розкрив проблеми громадського контролю за «силовими» 
структурами в Україні, І. Доронін (2018), який досліджував громадський контроль у сфері націо-
нальної безпеки; В. Столбовий (2018), який розглянув поняття громадського контролю за служ-
бовими правовідносинами у сфері національної безпеки. У зарубіжних країнах окремі науковці 
досліджували складові елементи демократичного контролю за сектором безпеки. Так, G. Chirazi 
(2013) вивчав особливості здійснення контролю за розвідкою в Румунії; L. Glušac (2018) розкрив 
правові межі, що регулюють застосування спеціальних процедур і заходів для прихованого збо-
ру даних цивільними і військовими розвідувальними службами Сербії та ін. Однак досліджен-
ню поняття та форм громадського контролю за сектором безпеки в Україні, а також проблемам 
його реалізації науковці не приділяли гідної уваги, що потребує з’ясування. Так, О. Пошедін 
(2019) вказує, що актуальною проблемою в Україні є належне врахування владою пропозицій 
органів громадського контролю під час ухвалення управлінських рішень, оперативне реагуван-
ня на факти корупції в діяльності сектора безпеки і оборони, які викриваються як окремими 
громадянами, так і організаціями громадянського суспільства (Пошедін, 2019, с. 34).

Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей реалізації громадського контролю за сектором 
безпеки, розкритті форм, встановленні його змісту та поняття, а також проблем його реалізації.
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Виклад основного матеріалу: Закон України «Про національну безпеку України» визна-
чає, що сектор безпеки і оборони підлягає демократичному цивільному контролю, елементом 
якого є громадський контроль (ст. 4). Отже, одним із видів цивільного контролю законодавчо 
було визначено громадський контроль. На законодавчому рівні не передбачено поняття «гро-
мадський контроль». Закон України «Про національну безпеку України» у ст. 1 тільки визна-
чає правову конструкцію «демократичний цивільний контроль» як комплекс здійснюваних 
відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних, кадро-
вих та інших заходів для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості 
органів сектора безпеки і оборони та інших органів, діяльність яких пов’язана з обмеженням 
у визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння їхній ефективній діяльності 
й виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної безпеки України.

У наукових джерелах єдиного визначення змісту терміна «громадський контроль» немає. 
Однак в наукових працях виділено два підходи щодо його розуміння – вузьке та широке. 
Прихильником першого є В.М. Гаращук. Автор до громадського контролю зараховує кон-
троль із боку громадських формувань (профспілок, трудових колективів, партій, рухів, фо-
ндів) та інших утворень та контроль із боку громадян (Гаращук, 2003, с. 169). В.К. Колпаков, 
О.В. Кузьменко та І.Д. Пастух систему суб’єктів громадського контролю визначають як гро-
мадські організації, трудові колективи, органи самоорганізації населення, збори громадян за 
місцем проживання, громадяни (Колпаков, Кузьменко, Пастух та ін., 2012, с. 531). У широко-
му розумінні громадський контроль визначає Л.П. Рогатіна, яка розглядає його як суспільне 
явище, при якому громадянське суспільство бере участь у визначенні основних напрямів зов-
нішньої та внутрішньої політики держави, вирішенні суспільно-важливих питань та контро-
лює процес їх реалізації (Рогатіна, 2011, с. 169).

Окремі дослідники у процесі з’ясування дефініції «громадського контролю» визначають 
не всі його складові частини. Так, С.В. Шестак визначає громадський контроль як контроль 
громадян та їх громадських об’єднань, спрямований на забезпечення законності та прозорості 
функціонування державного механізму, на розвиток постійних та ефективних взаємозв’язків 
держави та населення (Шестак, 2009, с. 41). На думку О. Полтаракова (2005), громадський кон-
троль – це система відносин громадянського суспільства з державою, яка ґрунтується на під-
звітності органів державної виконавчої влади органам державної законодавчої влади (парла-
ментський контроль) недержавним структурам («третьому сектору» та ЗМІ). М.В. Сіцінська 
(2013) вважає, що під громадським контролем у системі демократичного цивільного контро-
лю над сектором безпеки і оборони України варто розуміти комплекс наглядових заходів, 
що здійснюють громадянські інститути суспільства в інтересах встановлення та підтримки 
гармонійних цивільно-правових відносин, дотримання у сфері діяльності сектора безпеки 
і оборони конституційного порядку, чинного законодавства, державної та військової дисцип-
ліни за будь-яких обставин (Сіцінська, 2013, с. 115). З нашої точки зору, громадський контроль 
над сектором безпеки – це сукупність контрольних заходів, які здійснюються з боку інститу-
тів громадянського суспільства для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, 
прозорості органів сектора безпеки та інших органів, діяльність яких пов’язана із забезпечен-
ням національної безпеки. Така діяльність інститутів громадянського суспільства спрямована 
на сприяння ефективній діяльності органів сектора безпеки й виконанню покладених на них 
функцій, зміцненню національної безпеки України та має рекомендаційний характер.

Щодо складових інститутів громадянського суспільства, то відповідно до аб. 2 п. 2 Порядку 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976, до інститутів 
громадянського суспільства зараховано: громадські організації, професійні та творчі спілки, 
організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, 
недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалі-
зовані відповідно до законодавства. Надалі розглянемо участь деяких із них у реалізації контро-
лю за сектором безпеки. За критерій візьмемо ті суб’єкти громадського контролю, які передба-
чені Законом України «Про національну безпеку України». Однак для всебічного розкриття 
цього питання спочатку з’ясуємо перелік форм реалізації громадського контролю за сектором 
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безпеки. Так, серед форм здійснення громадського контролю фахівці називають соціологічні та 
статистичні дослідження, громадські слухання, громадську експертизу актів органів публічної 
влади та їх проектів, публікації в пресі, випуски на радіо, телебаченні, оприлюднення в мере-
жі Інтернет, громадську експертизу, участь громадськості в роботі колегіальних органів влади, 
перевірку діяльності будь-якої організації або відповідальної особи, аналіз звернень громадян, 
результатів діяльності тощо. Структурним елементом громадянського контролю є мас-медіа 
(Ковбасюк та ін., 2011, с. 114). Вищенаведене можна застосувати і в цій роботі.

Закон України «Про національну безпеку України» проголошує, що громадяни України 
беруть участь у здійсненні громадського контролю над сектором безпеки і оборони як через 
громадські організації, членами яких вони є, через депутатів представницьких органів влади, 
так і особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
та його представника або в інший державний орган в порядку, визначеному Конституцією 
України та Законом України «Про звернення громадян» (ч. 1 ст. 4).

Отже, громадяни самостійно беруть участь у здійсненні громадського контролю над сек-
тором безпеки шляхом звернення (1) до Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини, (2) його представника або (3) в інший державний орган відповідно до норм законо-
давства. Так, за Законом України «Про звернення громадян», під такими зверненнями варто 
розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) 
і скарги. А Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, відповідно до положень 
законодавства, здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод 
людини і громадянина, які отримує за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без 
громадянства чи їх представників (ст. 16 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини»).

Громадські організації є суб’єктом формування громадських рад при органах влади. Зако-
ном України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» у ст. 5 врегульовано питання 
щодо засад формування інститутів громадянського суспільства в контексті (а) забезпечення 
незалежної діяльності об’єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важ-
ливих рішень та (b) проведення регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань 
життя суспільства і держави. У ст. 12 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» визначено, що реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються 
на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів вико-
навчої влади у цьому напрямі.

Варто вказати, що чинний Закон України «Про національну безпеку України» не містить 
конкретної норми щодо участі громадських рад у процесі здійснення громадського контро-
лю за сектором безпеки. Відповідно до цього Закону до складу сектора безпеки і оборони 
входять Міністерство оборони України, Збройні сили України, Державна спеціальна служба 
транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Націо-
нальна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служ-
ба 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 ор-
гани України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну військово-промислову політику (ч. 2 ст. 12). При окремих органах сектора безпеки 
були створені і проводять свою діяльність Громадські ради. Так, М.В. Сіцінська (2014) зазна-
чає, що Громадські ради при складових частинах сектора безпеки і оборони України – це ос-
новний правовий засіб громадського контролю за сектором безпеки і оборони, який є чинним 
колегіальним консультативно-дорадчим органом при профільних і загальної компетенції 
органах державної влади, що безпосередньо залучаються до виконання завдань щодо захисту 
національних інтересів у безпековій та оборонній сферах, утвореним для забезпечення участі 
громадян в управлінні державними справами у сфері безпеки і оборони, з метою представни-
цтва інституцій громадського суспільства та врахування їх інтересів у діяльності цих органів, 
підвищення дієвості демократичного цивільного контролю за діяльністю складників сектора 
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безпеки і оборони, забезпечення національної безпеки держави, ефективного відстоювання її 
національних інтересів у сфері безпеки і оборони.

У сучасних умовах окремі суб’єкти сектора безпеки вже створили Громадські ради, а саме: 
при Міністерстві внутрішніх справ України, Державній прикордонній службі України, Служ-
бі безпеки України, Державній міграційній службі України, Державній службі з надзвичайних 
ситуацій України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України та ін. Так, Розпорядженням Президента України «Про Громадську раду при Службі 
безпеки України» від 20 липня 2006 року № 269/2006-рп указується, що Громадська рада при 
Службі безпеці України ма бути створена для сприяння здійснення контролю у сфері забезпе-
чення безпеки держави в контексті забезпечення інформування громадськості про діяльність 
Служби безпеки України, проведення консультацій та обговорення проектів найважливіших 
рішень і врахування при цьому громадської думки, зміцнення довіри до Служби з боку насе-
лення (Розпорядження Президента України, 2006, № 269/2006-рп). Однак нині нема чинного 
положення та не оновлено склад Громадської ради при Службі безпеки України.

При Міністерстві внутрішніх справ також було створено Громадську раду. Так, Наказом 
Міністра внутрішніх справ України від 16 січня 2020 року № 38 затверджено положення про 
Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України. За цим положенням, така Рада 
є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громад-
ськості у формуванні та реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав 
і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг, захисту державного кордону та 
охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, цивільного за-
хисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнен-
ню, а також міграції (імміграції та еміграції), в тому числі протидії нелегальній (незаконній) 
міграції (Наказ Міністра внутрішніх справ України від 16 січня 2020 року № 38). Фактично 
повноваження Громадської ради акцентовано у сферах забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпе-
ки і порядку, а також надання поліцейських послуг.

Також вкажемо, що в положенні про Громадську раду Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України проголошено, що Громадська рада є чинним колегіальним виборним кон-
сультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні дер-
жавними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Адміністрації Державної 
прикордонної служби України, налагодження ефективної взаємодії Адміністрації Держпри-
кордонслужби з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реаліза-
ції державної політики. Тобто в цьому положенні передбачається участь громадян в управлінні 
державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ефективної взаємодії 
з громадськістю та врахування громадської думки в реалізації державної політики.

У рамках цього дослідження доцільно розглянути і участь громадських об’єднань у здій-
сненні громадського контролю за сектором безпеки. Так, згідно з положеннями Закону 
України «Про національну безпеку України», громадським об’єднанням, зареєстрованим 
у встановленому законом порядку, гарантується змога: 1) отримувати від державних органів, 
зокрема від керівників складників сектора безпеки, інформацію з питань їх діяльності, крім 
інформації з обмеженим доступом; 2) здійснювати дослідження з питань національної безпе-
ки, публічно презентувати їх результати, створювати для цього громадські фонди, центри, 
колективи експертів тощо; 3) проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, 
програм, представляти свої висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним ор-
ганам; 4) брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях із 
питань діяльності і розвитку сектора безпеки.

З метою систематичного інформування суспільства про діяльність сектора безпеки Украї-
ни, забезпечення обґрунтованості рішень державних органів про стан виконання заходів роз-
витку сектора безпеки органами сектору безпеки видаються «Білі книги» або інші аналітич-
ні документи (огляди, національні доповіді тощо) (ст. 10). Важливість видання «Білих книг» 
визначалась завданнями реформування сектора безпеки, відображалась у текстах Річних 
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національних програмами підготовки до набуття членства в НАТО (Указ Президента Украї-
ни, 2012, № 273/2012). Так, приміром було видано «Білу книгу 2008: Служба безпеки України» 
(Бєлов, Анікін, Власюк, 2009), а також Білу книгу Національної гвардії України.

Тема не була б повною мірою розкрита без зазначення участі засобів масової інформа-
ції в реалізації заходів контролю за сектором безпеки. У реалізації механізму громадського 
контролю над сектором безпеки важливу роль відіграє і Закон України «Про доступ до пу-
блічної інформації», метою якого є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 
повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інфор-
мації (ст. 2). Право на доступ до публічної інформації гарантується здійсненням парламент-
ського, громадського та державного контролю за дотриманням права на доступ до публічної 
інформації (ч. 5 ст. 3). А Законом України «Про національну безпеку України» врегульовано, 
що засоби масової інформації теж є суб’єктами громадського контролю. Засоби масової ін-
формації, висвітлюючи питання національної безпеки і оборони, інформують суспільство 
про стан захисту національних інтересів України (ст. 10).

У Законі України «Про національну безпеку України» проголошено, що сфера громад-
ського контролю може бути обмежена виключно Законом України «Про державну таєм-
ницю». Варто зазначити, що цей закон України регулює суспільні відносини, пов’язані із 
зарахуванням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її 
матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки 
України. У ст. 8 цього законодавчого акта визначено, яку інформацію зараховано до держав-
ної таємниці у сфері державної безпеки та охорони правопорядку (ч. 4 ст. 8), також вказано, 
яка інформація не належить до державної таємниці, а це зокрема: 1) про стан правопорядку; 
2) про факти порушень прав і свобод людини і громадянина; 3) про незаконні дії державних 
органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб.

Висновок. Громадський контроль за сектором безпеки – це сукупність контрольних за-
ходів, які здійснюють інститути громадянського суспільства для забезпечення верховенства 
права, законності, підзвітності, прозорості органів сектора безпеки та інших органів, діяль-
ність яких пов’язана із забезпеченням національної безпеки. Така діяльність інститутів гро-
мадянського суспільства спрямована на сприяння ефективній діяльності органів сектора без-
пеки й виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної безпеки України та 
має рекомендаційний характер.

У системі реалізації громадського контролю варто розрізняти низку проблем, які і потребу-
ють вирішення: (1) питання встановлення відповідальності суб’єктів сектора безпеки за наслід-
ки ухвалених рішень у секторі безпеки в контексті неврахування пропозицій громадськості; 
(2) необхідність визначення чітких правил обов’язкової звітності (письмова форма, періодич-
ність, відповідальність за їх невиконання) органів сектора безпеки в рамках реалізації контролю 
інститутами громадянського суспільства; (3) обов’язкове виконання законодавчих норм щодо 
створення Громадських рад при всіх суб’єктах сектора безпеки; (4) впровадження обов’язкового 
видання щорічно так званих «Білих книг» та/або аналітичних документів (оглядів, національ-
них доповідей, статистичних даних) кожним із суб’єктів сектора безпеки України.
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Анотація
Гончаренко Г. А. Громадський контроль за сектором безпеки: адміністративно-правові засади, 

суб’єкти та проблеми реалізації. – Стаття.
У статті розглянуто зміст, поняття та суб’єктів громадського контролю за сектором безпеки в кон-

тексті розвитку науки адміністративного права, вказано на проблеми його реалізації. Розкрито та про-
аналізовано контрольні повноваження суб’єктів громадського контролю, які передбачені Законом 
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України «Про національну безпеку України». Встановлено, що в наукових працях розрізнюють два 
підходи щодо його розуміння – вузьке та широке. Запропоновано авторське визначення правової кон-
струкції «громадський контроль за сектором безпеки». Встановлено, що в законодавстві до складових 
інститутів громадянського суспільства зараховано громадські організації, професійні та творчі спілки, 
організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недер-
жавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відпо-
відно до законодавства. Розкрито, що громадяни самостійно беруть участь у здійсненні громадського 
контролю над сектором безпеки в разі звернення: 1) до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та 2) його представника або 3) в інший державний орган сектора безпеки, відповідно до норм 
законодавства. З’ясовано, що в інших випадках громадяни беруть участь у здійсненні громадського 
контролю над сектором безпеки через громадські організації, членами яких вони є, через депутатів 
представницьких органів влади. Окреслено діяльність Громадських рад при державних органах секто-
ра безпеки як суб’єктів громадського контролю. Аргументовано, що в реалізації заходів громадянсько-
го контролю розрізняють низку проблем, які і потребують вирішення, а це: (1) питання встановлення 
відповідальності суб’єктів сектора безпеки за наслідки ухвалених рішень у секторі безпеки в контексті 
неврахування пропозицій громадськості, (2) необхідність визначення чітких правил обов’язкової звіт-
ності (письмова форма, періодичність, відповідальність за їх невиконання) органів сектора безпеки 
в рамках реалізації контролю інститутами громадянського суспільства, (3) обов’язкове виконання зако-
нодавчих норм щодо створення Громадських рад при всіх суб’єктах сектора безпеки, (4) впровадження 
обов’язкового видання щорічно так званих «Білих книг» та/або аналітичних документів (оглядів, на-
ціональних доповідей, статистичних даних) кожним із суб’єктів сектора безпеки України.

Ключові слова: управління, інститути громадянського суспільства, сектор безпеки України, громад-
ський контроль, національна безпека, адміністративно-правове регулювання.

Summary
Goncharenko G. A. Public control over the security sector: administrative and legal foundations, subjects 

and problems of implementation. – Article.
The article considers the content, concept and subjects of public control over the security sector in the context of 

the development of the science of administrative law, points out the problems of its implementation. The control 
powers of subjects of public control provided for by the Law of Ukraine “On the National Security of Ukraine. 
It is established that scientific works distinguish two approaches to its understanding – narrow and broad. 
The author’s definition of the legal construction “public control over the security sector” is proposed. It has been 
established that the legislation refers to the constituent civil society institutions, namely: public organizations, 
professional and creative unions, employers’ organizations, charitable and religious organizations, bodies of 
self-organization of the population, non-governmental media and other non-entrepreneurial societies and 
institutions legalized in accordance with legislation. It is disclosed that citizens independently participate in 
the exercise of public control over the security sector in the event of an appeal: 1) to the Ukrainian Parliament 
Commissioner for Human Rights and 2) his representative or 3) to another government body in the security 
sector in accordance with the law. It was established that in other cases, citizens participate in the exercise 
of public control over the security sector through public organizations of which they are members, through 
deputies of representative bodies of power. The activities of the Public Councils under the state bodies of the 
security sector as subjects of public control are determined. It is argued that in the implementation of civil control 
measures distinguish a number of problems that need to be addressed, namely: (1) the issue of establishing the 
responsibility of security sector entities for the consequences of decisions in the security sector in the context 
of disregarding public proposals; mandatory reporting (written form, periodicity, responsibility for non-
compliance) of security sector bodies in the framework of control by civil society institutions, (3) mandatory 
implementation of legislation on the establishment of Public Councils at all entities of the security sector, 
(4) introduction of mandatory annual publication of so-called “White Books” and/or analytical documents 
(reviews, national reports, statistics) by each of the subjects of the security sector of Ukraine.

Key words: management, civil society institutions, the security sector of Ukraine, public control, national 
security, administrative and legal regulation. 


