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0.0 Степанченко

І ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ
І КОНТРРОЗВІДУВАПЬНОГО ЗАХИСТУ
І СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
І ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

У статті розглянуто питання щодо поняття контррозвідувального
захисту Службою безпеки України економіки держави, визначено його
мету. Проведено аналіз контррозвіду вального захисту, з'ясовано основні
його цілі та завдання.
Ключові слова; безпека, оперативний пошук, контррозвідувальний за
хист, національна безпека, економіка, Служба безпеки України.
В статье рассмотрены вопросы относительно понятия контрразведывательной защиты Службой безопасности Украины экономики государ
ства, выяснено его цель. Проведен анализ контрразведывательной защи
ты, определено его основные цели и задания.
Ключевые слова: безопасность, оперативный поиск, контрразведывате
льная защита, национальная безопасность, экономика, Служба безопасности Ук
раины.
In tire article a question is considered in relation to the concept of counter
intelligences defence by security of Ukraine of economy of the state Service,
his aim is certain. The analysis of counter-intelligences defence is conducted,
his primary purposes and tasks are found out.
Key words: safety, operative search, connter-intelhgences defence, national
safety, economy, seam ft/ o f Ukraine Service.
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Специфіка охорони соціальних цінностей і забезпечення безпе
ки на сучасному етапі розвитку держави і суспільства зумовлює необ
хідність дослідження понятійно-категорійного апарату як важливої
передумови пізнання сутнісних ознак та виявлення якісних характе
ристик контррозвід увального захисту Службою безпеки України еко
номіки держави, встановлення його місця як у системі теоретичних по
нять і категорій теорії в цілому, визначення перспективних напрямів
його вдосконалення.
Вихідним поняттям для "контррозвідувального захисту" є контррозвід у вальна діяльність. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про
контррозвіду вальну діяльність" [1] контррозвідувальна діяльність це спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної безпе
ки, яка здійснюється з використанням системи контррозвіду вальних,
пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих
на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внут
рішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та
іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних дер
жав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України.
Згідно із п. 2 ст. б Закону одним із видів контррозвіду вальної д і
яльності є контррозвідувальний захист органів державної влади, пра
воохоронних і розвідувальних органів, охорони державної таємниці,
а також контррозвід увального забезпечення економічного, інформа
ційного, науково-технічного потенціалу, оборонно-промислового і
транспортного комплексів та їх об'єктів.
Ст. З цього Закону спеціально уповноваженим органом держав
ної влади у сфері контррозвідувальної діяльності визначає Службу
безпеки України.
Це положення на сьогодні є базовим для розуміння суті контр
розвіду вального захисту та його основних ознак, які необхідно роз
глянути докладніше.
Контррозвідувальний захист мас державний характер, оскільки
здійснюється б інтересах і за правилами держави спеціально уповно
важеним на те державним органом, діяльність якого має винятково
правовий характер, тобто здійснюється відповідно до чинного зако
нодавства. у зв'язку з цим контррозвідувальний захист є одним із ви
дів правоохоронної діяльності, що містить у собі функції спеціальних
державних органів із метою охорони права шляхом застосування юри
дичних заходів впливу відповідно до закону і при дотриманні вста
новленого ним порядку.
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Повноваженнями для проведення контррозвід увального захисту
володіють спеціальні суб'єкти, наділені особливою компетенцією оп
тимально і результативно вирішувати відповідні завдання. Для цього
держава створює Службі безпеці України певні умови, виділяє фінан
сові та матеріальні кошти, забезпечує підбір і навчання посадових та
інших осіб, а також надає інші можливості для виконання ними своїх
специфічних завдань.
При цьому контррозвідувальний захист уповноважених органів
припускає сполучення гласних і негласних методів і способів роботи
з використанням переважно таємних, прихованих від інших осіб,
прийомів для досягнення своїх цілей. Негласний характер роботи у
поєднанні з адекватними методами покликані швидко й ефективно
боротися із загрозами національній безпеці, коли застосування інших
способів, тобто гласних, не дозволяє досягти поставлених цілей. Як
правило, методи контррозвіду вального захисту застосовуються тільки
у тому випадку, коли немає інших можливостей досягти поставлених
цілей. Разом із тим, оскільки контррозвідувальний захист здійснюєть
ся у відкритому демократичному суспільстві, він припускає й певну,
хоча й обмежену, гласність проведеної роботи.
Основним способом здійснення контррозвіду вального захисту є
проведення оперативно-розшукових заходів, перелік яких визначе
ний Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" [2].
Тільки за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів
досягаються цілі, заради яких реалізується контррозвідувальний за
хист спеціально уповноваженим на те органом. Ці цілі визначені
Конституцією України шляхом ієрархії цінностей, де на першому
місці стоять інтереси людини і громадянина. Звідси контррозвідувальний захист і оперативно-розшукові заходи в його системі здійсню
ються з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і грома
дянина від злочинних посягань. При цьому, як можна побачити далі,
інтереси людини є переважною цінністю як у змісті самого контррозвідувального захисту, так і у тих цілях, на досягнення яких він спря
мований [3, с. 32]. у спеціальній літературі зазначено, що ефектив
ність функціонування Служби безпеки України у реалізації прав і
свобод людини залежить від алгоритму дії органів і підрозділів, так
тики конкретного співробітника у цьому процесі [4, с. 36].
Також контррозвідувальний захист здійснюється з метою захисту
власності і забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних
посягань. Під власністю б цьому випадку розуміються приватна, дер
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жавна, колективна та інші форми власності, що підлягають однако
вому захисту незалежно від їхнього віщу.
Безпека - це стан захищеності життєво важливих інтересів особи
стості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Життєво
важливими інтересами вважається сукупність потреб, задоволення яких
забезпечує існування й можливість прогресивного розвитку особис
тості і держави. Основним об'єктом безпеки є; особистість - її права і
свободи; суспільство - його матеріальні і духовні цінності; держава її конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність [5].
Поняття "безпека" пройшло складний еволюційний шлях, за цей
час його зміст значно розширився. Сьогодні термін "безпека" вжива
ються в юридичній лексиці, хоча у літературі сформувалося кілька
підходів до розуміння його суті. Згідно з першим, безпека трактуєть
ся через категорію "ризик". ДСТУ 2293-99 визначає термін "безпека"
як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди [6,
с. 15]. "Ризик" - це "усвідомлена можливість небезпеки, ... дія із споді
ванням успіху" [7, с. 570].
Забезпечення безпеки має свої предметні сфери (економічна,
інформаційна, екологічна, кримінологічна тощо) і просторово-об'єктові рівні (безпека держави, безпека регіону, безпека підприємства,
безпека особи).
І останнє, на що слід вказати при аналізі контррозвідувального
захисту - це забезпечення безпеки особи, суспільства і держави від
злочинних посягань. Інакше кажучи, контррозвід увальний захист
здійснюється при наявності ознак складу злочинів, які у компетенції
Служби безпеки України. Разом із тим, у цьому випадку маються на
увазі дві особливості. По-перше, контррозвідувальний захист не може
здійснюватися у випадках цивільних, сімейних, трудових та інших пра
вовідносин, хоча інформація про правопорушення в цій сфері нерідко
міститься у відповідних базах даних оперативних служб. По-друге,
оперативно-розшукова діяльність підрозділів Служби безпеки Украї
ни, що здійснюють контррозвідувальний захист економіки держави
(однойменного Департаменту), може вийти за межі відповідних скла
дів злочинів, але тільки при наявності ознаки суспільної небезпеки, у
цьому випадку органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяль
ність, при вирішенні завдань контррозвідувального захисту, одержу
ючи й іншу інформацію про дії або події, що загрожують суспільству
і державі, доводять її до відома належних державних установ й орга
нів влади [8, с. 63-68].
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Поняття контррозвідувального захисту нерозривно пов'язане із
його завданнями, якими є:
1. Виявлення, попередження і запобігання загрозам безпеки
України.
2. Виявлення і встановлення осіб, що готують загрози безпеці
України, а також припинення їх протиправної діяльності.
3. Здобування інформації про події або дії (бездіяльність), що
створюють загрозу безпеці України.
Крім того, порівняльний аналіз різних форм впливу на загрози
економіці України [9; 10], дав змогу виявити такі особливості:
- його інтегративна функція відносно оперативно-аналітич
ного пошуку, психологічної, фінансової, оперативно-правової розві
дки та інших підвидів розвідувального пошуку у різних суспільних
сферах;
- основні процедури пов'язані з розшуковою роботою в інфор
маційному середовищі, встановленням (підбором) джерел цих відо
мостей, роботою з ними за заздалегідь заданими параметрами, обро
бленими і доповненням оперативною інформацією;
- застосування спеціального переліку прийомів аналітичного, син
тетичного, дедуктивного, формально-логічного, факторного та ін
ших методів наукового оброблення інформації;
- органічна пов'язаність здобування інформації та її поглибле
ної профільної обробки;
- розширення розвідувального циклу від переробки вихідних
відомостей б оперативну інформацію до доведення такої інформації
до якісно нового знання про причини та умови злочинів, що може
бути включено як у правоохоронний процес, так й у державно-уп
равлінський.
Отже, виявлення загроз економіці у системі контррозвідувально
го захисту можна визначити як вид діяльності, здійснюваної спеціа
льно підготоаленими співробітниками оперативних підрозділів Слу
жби безпеки України за допомогою підбора джерел, формування
каналів одержання інфюрмації, алгоритмізованої обробки з викорис
танням спеціальних аналітичних прийомів сукупності даних, отри
маних у результаті здійснення різних заходів і наступного вироблен
ня експертних оцінок у формі спеціалізованих документів.
Цілями виявлення загроз економіці у системі контррозвідувального захисту є:
- встановлення явищ і процесів, що створюють загрозу охоронюваним цінностям у державній, економічній, інформаційній аферах;
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- виявлення уразливих сфер, що можуть бути використані в
злочинних цілях;
- ужиття заходів припинення, ослаблення або переорієнтації су
спільно небезпечних проявів розроби ювап ьного об'єкта і нейтралізації
(локалізації) суспільно небезпечної діяльності окремих осіб із застосу
ванням тривалих скоординованих операцій соціального контролю.
Різновидом цієї діяльності є виявлення і нейтралізація осіб, які
готують загрози економічній безпеці України у сфері протидії рей
де рству, що зумовлюють збирання інформації про кримінально ак
тивних осіб, їх зв'язки, злочинний досвід, наміри, характеристики
особистості і системи соціальних відносин у їхньому оточенні, а та
кож ужиття цілеспрямованих заходів щодо блокування їх криміналь
ної активності. Структурно ця діяльність містять у собі оперативнорозшукові заходи, що забезпечують ефективність таких методів, як
вплив через конфідентів на певні категорії осіб; роз'єднання шляхом
проведення оперативних комбінацій у сфері їх діяльності; оператив
не прикриття об'єктів для того, щоб зірвати злочинні плани осіб, ко
трі збираються вчинити злочин [11, с. 190].
Для виявлення цих осіб використовуються всі можливі гласні та
негласні джерела інформації. Спрямованість оперативного пошуку
припускає виявлення й оцінювання явиш, властивостей особистості,
ситуацій, що мають криміногенне значення, тобто причино пов'яза
них із розвитком злочинної поведінки, а також перевірку способу
життя певних осіб, причетності або непричетності до вчинення зло
чинів [9, с. 16].
Таким чином, контррозвід увальний захист Службою безпеки
України економіки держави - це система оперативно-пошукових, контр
розвід у вальних та інших заходів, здійснюваних гласно і негласно
шляхом виявлення, попередження і запобігання загрозам економіч
ній безпеці України, виявлення і припинення протиправної діяльно
сті осіб, а також здобування інформації про події або дії (бездіяль
ність), що створюють загрозу економічній безпеці країни.
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ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ
ТА ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

В статті досліджуються теоретичні питання визначення змісту
управління природокористуванням та охороною навколишнього при
родного середовища, визначені сучасні проблеми та запропоновані базові
поняття. Робота е частиною комплексного дослідження правових питань
регулювання суспільних відносин в галузі використання і охорони при
родних ресурсів.
Ключові слова: пробо природокористування; охороно навколишнього при
родного середовища; правове регулювання; державне управління.
В статье исследуются теоретические вопросы опредения содержания
управления природопользованием и охраной окружающей природной
среды, определены современные проблемы и предложены базовые поня
тия. Работа является частью комплексного исследования правового регу
лирования общественных отношений в сфіере использования и охраны
природных ресурсов.
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