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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З моменту здобуття незалежності однією з важли-

вих наукових проблем в Україні є розроблення мето-
дичного підходу до формулювання базових понять
теорії національної безпеки. Не зважаючи на наявність
правил розроблення стандартів на терміни та визначен-
ня понять [1], сьогодні відсутня єдина уніфікована ме-
тодика розроблення понятійно-категорійного апарату
внаслідок значної складності цього процесу, особливо
що стосується теорії національної безпеки, яка пере-
буває на стадії активного формування. Ми вимушені
констатувати, що існує нечіткість та неоднозначність
деяких визначень в офіційних документах сфери націо-
нальної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Усе це відноситься і до визначення поняття "воєнна

організація держави" (ВОД). Вперше поняття ВОД ви-
користано у 1997 році, в Постанові Верховної Ради Ук-
раїни [2]. Пізніше воно законодавчо визначено в зако-
нах України "Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією та правоохоронними орга-
нами держави"  [4] та "Про основи національної безпе-
ки України" [5]. В той же час, зважаючи на стан та су-
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часні тенденції розвитку ВОД, фахівці з питань націо-
нальної безпеки, у тому числі Г. Ситник, В. Богданович,
В. Горовенко, М. Єжеєв, В. Корендович, М. Лобко,
Л. Поляков, І. Рудніцький, А. Семенченко, В. Телелим
вважають що поняття "воєнна організація держави" по-
требує суттєвого доопрацювання. Уточненню поняття
ВОД присвячено роботи Г. Ситника [1], В. Телелима [8],
А. Семенченка [9], В. Горовенка та М. Лобка [10], інших
науковців.

Останнім часом широко використовується термін
"сектор безпеки". Переважна більшість країн ЄС і
НАТО вже не розглядають окремо оборону і безпеку,
ввівши поняття сектор безпеки. І хоча із затверджен-
ням Стратегії національної безпеки України термін "сек-
тор безпеки" набув нормативно-правового статусу,
Л. Поляков, В. Корендович та І. Рудніцький зазначають,
що на сьогодні немає нормативного визначення термі-
ну "сектор безпеки". Зазначені фахівці стверджують, що
у широкому розумінні до сектору безпеки входять ті
урядові органи та організації, які мають право застосо-
вувати силу, або вживати спеціальних заходів для захи-
сту незалежності й територіальної цілісності держави,
конституційного устрою, життя і власності громадян,
забезпечення законності і правопорядку [11, с. 4]. Втім
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серед фахівців відсутня єдність щодо визначення як
складу, так і завдань, що стоять перед сектором безпе-
ки.

Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Недостатня увага до розроблення категорійно-понят-
ійного апарату у сфері забезпечення національної без-
пеки обмежує можливості щодо використання фор-
мальних методів та моделей для формування та реа-
лізації ефективної державної політики і державного
управління в цій сфері. Склалася ситуація, коли в офіц-
ійних документах вживаються не стандартизовані тер-
міни, на які відсутні визначення понять.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є уточнення понять "сектор

безпеки" та "воєнна організація держави", їх призначен-
ня, складу, структури, зв'язків між собою, що в сукуп-
ності спрямоване на підвищення ефективності форму-
вання та реалізації державної політики і державного
управління в сфері національної безпеки, а також уточ-
нення взаємозв'язків між сектором безпеки, воєнною
організацією держави, військовими формуваннями та
Збройними Силами України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Що стосується сектору безпеки. На наш погляд, ува-

ги заслуговує визначення і Г. Ситника, і А. Семенченка.
Так, Г. Ситник вважає, що "сектор безпеки — підсисте-
ма системи забезпечення національної безпеки — взає-
мопов'язана система збройних сил, правоохоронних
органів та спеціальних служб, ОПК, інших сил і засобів,
діяльність яких охоплена єдиною системою стратегіч-
ного планування та скоординована вищим політичним
керівництвом і уповноваженими на те керівниками
органів державної влади, які наділені згідно з чинним
законодавством правом віддавати накази щодо засто-
сування сили або загрожувати її застосуванням для ви-
рішення завдань щодо захисту національних інтересів.
Особливістю управління вказаними силами і засобами
є наявність політичного, адміністративного та оператив-
ного (військового) управління [17, 20]. А. Семененко вва-
жає, що "сектор безпеки, призначений для забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, інтегрує питання
політичної, економічної, інформаційної, екологічної,

воєнної та інших сфер безпеки, розв'язання яких забез-
печується воєнними й невоєнними методами, і в яких
безпека та воєнні методи не є домінуючими" [9]. В той
же час на багатьох міжнародних конференціях, на яких
розглядалися проблеми реформування сектору безпе-
ки, неодноразово зазначалося, що в Україні немає
цілісної науково обгрунтованої картини сектору безпе-
ки і стандартів, за якими формується та оцінюється його
діяльність [12, с. 74].

У Стратегічному оборонному бюлетені України
(Стратегія розвитку Сектору безпеки і оборони Украї-
ни на період до 2025 року)  20  вводиться новий термін
"Сектор безпеки і оборони України", в ньому ж дається
і визначення: "Сектор безпеки і оборони України — су-
купність державних органів, організацій, установ Украї-
ни, діяльність яких спрямована на захист від загроз на-
ціональній безпеці або які в межах свої повноважень
приймають участь в ньому". На нашу думку, терміни
"сектор безпеки" та "Сектор безпеки і оборони Украї-
ни", якщо не враховувати, що перший термін може вжи-
ватися відносно будь якої країни, є синонімами.

В умовах особливого періоду домінуючим компо-
нентом сектора безпеки є ВОД, яка на цей період поси-
люється за рахунок інших компонентів сектора безпе-
ки, що згідно з законодавством повинні брати участь в
обороні держави. В режимі надзвичайного стану домі-
нуючим може бути інший компонент сектора безпеки, в
залежності від загроз (терористичної, екологічної та
ін.), а завдання, що стоять перед сектором безпеки, адек-
ватні визначеним загрозам. У загальному вигляді взає-
мозв'язок сектора безпеки, ВОД та Збройних Сил Ук-
раїни можна зобразити (рис. 1).

Що стосується ВОД. Згідно з чинним законодав-
ством у різних документах, термін ВОД визначається як:
"охоплена єдиним керівництвом сукупність органів дер-
жавної влади, військових формувань, утворених відпо-
відно до Конституції і законів України, діяльність яких
перебуває під демократичним контролем суспільства і
відповідно до Конституції та законів України безпосе-
редньо спрямована на вирішення завдань захисту інте-
ресів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз" [4];
"сукупність органів державної влади, військових фор-
мувань, утворених відповідно до законів України,
діяльність яких перебуває під демократичним цивільним
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Рис. 1. Взаємозв'язок сектора безпеки, ВОД та Збройних Сил України
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контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямо-
вана на захист національних інтересів України від
зовнішніх та внутрішніх загроз" [5].

На нашу думку, обидва ці визначення не зовсім пра-
вильні.

По-перше. Так, ми будуємо громадянське суспіль-
ство і органи державної влади та військові формування
повинні перебувати під демократичним цивільним кон-
тролем. Але практика будівництва збройних сил та
інших військових формувань свідчить, що не зважаючи
на те, перебувають вони під демократичним цивільним
контролем чи ні, вони все одно є силовими структура-
ми, а отже їх необхідно відносити до ВОД.

По-друге. У прийнятих визначеннях до ВОД відно-
ситься "сукупність органів державної влади". В такій
редакції це означає, що до ВОД входять усі ланки зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади в державі, а отже,
поняття ВОД надзвичайно розширюється. А ми знаємо,
чим більше елементів має система, тим більша затримка
при проходженні інформації і тим складніше процес
керування.

По-третє. Згідно з визначеннями ВОД її діяльність:
1) "спрямована на захист національних інтересів від
зовнішніх та внутрішніх загроз"; 2) "спрямована на ви-
рішення завдань захисту інтересів держави від зовнішніх
та внутрішніх загроз". Ці надзвичайно розмиті визна-
чення, які охоплюють весь спектр загроз у сфері націо-
нальної безпеки України більше підходить для визна-
чення "сектора безпеки", ніж ВОД.

В. Телелим вважає, що у всіх законодавчо визначе-
них поняттях ВОД  4—5  поза увагою залишився ОПК
та частково науковий комплекс, які працюють на обо-
рону. Він пропонує таке визначення: "Воєнна організа-
ція держави — це сукупність охоплених єдиним керів-
ництвом органів державної влади, військових і пара-
мілітарних формувань, правоохоронних органів, обо-
ронно-промислового комплексу та частини наукового
комплексу держави, утворених відповідно до консти-
туції та Законів України з метою: захисту особи, сус-
пільства і державного ладу; забезпечення внутрішньої
та зовнішньої безпеки країни у воєнній сфері; нейтрал-
ізації воєнної загрози суверенітетові, територіальній
цілісності та соціально-політичному устрою держави;
відбиття зовнішньої агресії; придушення внутрішніх
протиправних збройних виступів; підтримання суспіль-
ного правопорядку"  [8, с. 8].

Дещо іншої думки дотримується А. Семенченко [9,
с. 97—99]. Він вважає, що оборонно-промисловий та на-
уковий комплекс доцільніше включити до складу сек-
тора безпеки [9, с. 93], а "поняття ВОД … потребує сут-
тєвого уточнення й конкретизації щодо призначення,
структури, складу та завдань ВОД". За результатами
досліджень, він запропонував таке визначення: "Воєн-
на організація держави — сукупність військових фор-
мувань та органів управління ними, діяльність яких спря-
мована на захист національних інтересів України від
зовнішніх загроз воєнного характеру воєнними мето-
дами" [9, с. 101].

Раціональне зерно є у запропонованому формулю-
ванні Г. Ситником. Воєнна організація держави — охоп-
лена єдиним керівництвом сукупність органів держав-
ної влади, військових формувань, утворених відповідно
до Конституції і законів України, діяльність яких пере-
буває під демократичним контролем суспільства і відпо-
відно до Конституції і законів України безпосередньо
спрямована на вирішення завдань захисту інтересів дер-
жави від зовнішніх та внутрішніх загроз [19, с. 351], ос-
кільки ознакою введення того чи іншого компонента до
складу ВОД є застосування ним воєнних методів.

В. Горовенко та М. Лобко пропонують таке тракту-
вання терміна: "ВОД — це охоплена єдиним керівницт-
вом та функціонально поєднана сукупність Збройних
Сил України, інших військових формувань і правоохо-
ронних органів та центральних органів виконавчої вла-

ди, в підпорядкуванні яких вони перебувають, призна-
чених для виконання функцій і завдань щодо захисту
національних інтересів держави від зовнішніх і внут-
рішніх воєнних загроз"  [10, с. 8—9].

Робоча група Міністерства оборони України, що
була створена на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 03.08.2007 р., творчо доопрацю-
вала запропоноване В. Горовенко та М. Лобко і запро-
понувала таке визначення терміну: "ВОД — це охопле-
на єдиним керівництвом сукупність органів державної
влади, військових формувань, частини правоохоронних
органів і державних спеціальних органів, діяльність яких
безпосередньо спрямована на захист національних інте-
ресів держави від зовнішніх загроз у воєнній сфері воєн-
ними методами" [11, с. 4].

Проаналізувавши таке визначення, ми приходимо до
висновку, що не зважаючи на те що загрози у право-
охоронній, економічній, екологічній та соціальній сфе-
рах однозначно зачіпають питання національної безпе-
ки України, вони не належать до компетенції ВОД. Так,
Служба безпеки України (СБУ), крім захисту держав-
ного суверенітету, територіальної цілісності, науково-
технічного і оборонного потенціалу України, займаєть-
ся питаннями боротьби з корупцією та захисту консти-
туційного порядку, внутрішні війська МВС України (ВВ
МВС) поряд із завданнями територіальної оборони зай-
маються конвоюванням арештованих і засуджених, уча-
стю в охороні громадського порядку, Державна спе-
ціальна служба транспорту поряд із завданнями техні-
чного прикриття, відбудови, встановлення загороджень
на об'єктах національної транспортної системи, будів-
ництва та ремонту у мирний час і в умовах воєнного ста-
ну нових та підвищення строку експлуатації і пропуск-
ної спроможності діючих об'єктів національної транс-
портної системи, відбудови транспортних комунікацій,
порушених у наслідок надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру, аварій і катастроф, охо-
рони об'єктів національної транспортної системи Ук-
раїни, виконує завдання, пов'язані з участю в обороні
держави та забезпечення ефективного функціонуван-
ня національної транспортної системи України в особ-
ливий період [19]. Ці завдання не відносяться до компе-
тенції ВОД. Тому в запропонованому визначенні мова
йде про частину сил і засобів правоохоронних органів і
спеціальних органів держави.

Які ж військові формування, крім Збройних Сил
України, входять до складу ВОД? Законодавчо це не
визначено. Значна кількість фахівців відносять до них
СБУ, ВВ МВС, Держприкордонслужбу України [13, с.
70—73], зовнішню розвідку, Управління державної охо-
рони, Державну спеціальну службу транспорту, опера-
тивно-рятувальну службу Державної служби надзви-
чайних ситуацій, Державну службу спеціального зв'яз-
ку та захисту інформації [6]. В той же час інші фахівці
вважають за недоцільне відносити вищеназвані струк-
тури до військових формувань. Так, Р. Тимошенко про-
вівши аналіз завдань, що стоять перед Держприкордон-
службою України, ВВ МВС та СБУ, наголошує, що всі
вони "однозначно не є військовими формуваннями" [14,
с. 16].

Взагалі, що таке "військове формування"? В законі
України "Про оборону України", визначено, що
"військове формування — створена відповідно до зако-
нодавства України сукупність військових з'єднань і ча-
стин та органів управління ними, які комплектуються
військовослужбовцями і призначені для оборони Украї-
ни, захисту її суверенітету, державної незалежності і
національних інтересів, територіальної цілісності і не-
доторканності у разі збройної агресії, збройного кон-
флікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ве-
дення воєнних (бойових) дій"  [3, с. 3]. В. Телелим вва-
жає таке визначення терміну "військове формування"
не зовсім коректним і пропонує таке визначення:
"військове формування — це створені відповідно до Кон-
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ституції та законів України військові об'єднання,
з'єднання, частин й підрозділи та органи управління
ними, призначені для стримування можливої агресії
проти України, захисту її суверенітету, територіальної
цілісності й недоторканості кордонів, у разі виникнен-
ня воєнної загрози, збройного конфлікту або збройної
агресії, шляхом застосування зброї" [8, с. 9].

Погоджуючись з В. Телелимом щодо визначення
поняття "військове формування", задамося питанням,
які органи державної влади можна віднести до військові
формувань?

Провівши аналіз чинного законодавство, планів по-
дальшого реформування СБУ, Управління державної
охорони, Держприкордонслужби України, інших
міністерств та державних спеціальних органів приходи-
мо до висновку, що зазначені структури, не зважаючи
навіть на те, що в їхньому складі проходять службу
військовослужбовці, з більшою обгрунтованістю відно-
сяться до правоохоронних органів, а ніж до військових
формувань. На наш погляд, до військових формувань в
Україні належать: Збройні Сили утворені відповідно до
законів України внутрішні війська МВС та зовнішня
розвідка [3].

Обгрунтовано до військових формувань можна
віднести Державну спеціальну службу транспорту, ос-
кільки відповідно до Закону України "Про оборону Ук-
раїни" Служба складається з військових з'єднань, час-
тин та органів управління ними, які комплектуються
військовослужбовцями і призначені для оборони дер-
жави [3]. Крім того в Законі України "Про Державну
спеціальну службу транспорту" [6], в Положенні про
Державну спеціальну службу транспорту [15], визна-
чено завдання служби в умовах надзвичайного стану
та в особливий період, та зазначено, що вона у своїй
діяльності керується наказами і директивами началь-
ника Генерального штабу (ГШ) Збройних Сил Украї-
ни, а в Законі України "Про оборону України" визна-
чено, що Державна спеціальна служба транспорту бере
участь в обороні держави [3]. Втім і тут є проблеми,
оскільки на сьогодні до кінця не врегульований ме-
ханізм перепідпорядкування в особливий період Дер-
жавної спеціальної служби транспорту ГШ Збройних
Сил України, а існуючі програми проведення злагод-
ження підрозділів на воєнний час не повністю забез-
печують підготовку структурних підрозділів, які фор-
муються, до виконання завдань, що покладені на Дер-
жспецтрансслужбу.

Усі інші правоохоронні та державні спеціальні орга-
ни нібито теоретично і повинні взаємодіяти зі Збройни-
ми Силами у випадку воєнного стану або особливого
періоду, але це законодавчо не врегульовано, їх завдан-
ня на особливий період не визначені.

Отже, надаючи визначення терміну ВОД необхід-
но обов'язково, крім функції та завдань ВОД, вказа-
ти її склад. Відповідно до ст. 9 Закону України  5  "ВОД
забезпечує оборону України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності кордонів;
протидіє зовнішнім загрозам воєнного характеру".
Якщо більш докладно визначити функції та завдання
ВОД, то основними функціями потрібно вважати:
стримування та відсіч збройній агресії проти Украї-
ни, ліквідація збройного конфлікту; територіальна
оборона, боротьба з тероризмом і протидія незакон-
ним воєнізованим або збройним формуванням на те-
риторії України та в зоні її інтересів; надання військо-
вої допомоги іншим державам та участь у міжнарод-
них миротворчих операціях з підтримки миру і без-
пеки. Додатковою функцією є надання допомоги ци-
вільним органам влади, зокрема під час ліквідації над-
звичайних ситуацій природного та техногенного ха-
рактеру [10 с. 8]. Отже, основне призначення ВОД —
забезпечити воєнну безпеку України, протидіючи
зовнішнім загрозам воєнного характеру воєнними
методами.

ВИСНОВКИ
На наш погляд, доцільно визначити: ВОД — це охоп-

лена єдиним керівництвом сукупність Збройних Сил
України та інших, утворених відповідно до законів Ук-
раїни військових формувань, правоохоронних органів і
державних спеціальних органів, діяльність яких безпо-
середньо спрямована на захист національних інтересів
держави від зовнішніх загроз у воєнній сфері воєнними
методами в особливий період та під час воєнного стану.

Що ж стосується сектора безпеки, то тут теж існує
невизначеність з точки зору його складових елементів.
Часто під цим поняттям розуміють сукупність ВОД, пра-
воохоронних органів, інші сили, засоби і ресурси, що
задіються державою для забезпечення воєнної безпеки
і досягнення воєнно-політичних цілей. На думку інших,
сектор безпеки — система, що включає всі державні
інститути та структури, які наділені повноваженнями
застосовувати силу, віддавати накази щодо застосуван-
ня сили або загрожувати застосуванням сили, а відтак
до його складу зараховують військових, поліцію, воє-
нізовані частини, прикордонну службу, розвідувальні
(контррозвідувальні) органи. Близькою до такого розу-
міння сектора безпеки є уявлення, що це організована
система силових інститутів держави, які забезпечують
безпеку політичних та економічних процесів, однак не
є і не можуть бути інструментами політики та економі-
ки.

На нашу думку, оптимальним буде взяти визначен-
ня терміну "сектор безпеки", надане Г. Ситником в слов-
нику-довіднику [17], підручнику [18, с.537] та удоско-
налити його згідно з правилами розроблення стандартів
на терміни та визначення понять [1]. Отримаємо: сек-
тор безпеки — взаємопов'язана за завданнями су-
купність Збройних Сил України та інших, утворених
відповідно до законів України військових формувань,
правоохоронних органів та державних спеціальних
служб, ОПК та інших державних і громадських струк-
тур, діяльність яких має на меті захист національних
інтересів у сфері національної безпеки.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Нами розглянуто лише декілька термінів та визна-
чень понять. Необхідно зазначити, що безсистемна тер-
мінологічна робота, окремі удосконалення в терміно-
логії суттєво не впливають на забезпечення однознач-
ною термінологією системи національної безпеки Ук-
раїни, фахівців з питань національної безпеки, нау-
ковців, розробників держпрограм, законодавства Украї-
ни. У подальших дослідженнях доцільно зосередити
увагу на розробленні термінологічних стандартів ВОД
та сектора безпеки.
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