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Анотація

Пропонована збірка про Службу безпеки України включає у себе історичну
довідку про створення Служби на організаційній та матеріальній бази
радянського КГБ під час поновлення незалежності України, її перетворення на
сучасну спецслужбу, яка здійснює контррозвідувальну діяльність та стоїть
насторожі національної безпеки країни.  

Аналізується її сучасний стан, проблеми і напрями реформування у
відповідності до нинішніх суспільно-політичних, економічних викликів.
Надається чинна нормативна база, яка регулює діяльність СБУ.
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ВСТУП 
 
Служба безпеки України (СБУ) — державний орган спеціаль-

ного призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує 
державну безпеку України. Підпорядкований Президенту України. 

Сучасна структура СБУ виглядає наступним чином: 
Центральне управління СБУ;  
Регіональні органи СБУ;  
Центр спеціальних операцій «А»;  
Антитерористичний центр при СБУ; 
Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки;  
Навчальні заклади;  
Галузевий державний архів СБУ;  
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз СБУ;    
Військово-медичне управління. 
Основна місія – безпека України та захист її громадян. Тому се-

ред ключових напрямів діяльності Служби безпеки України:  
контррозвідка 
захист національної державності 
боротьба з тероризмом 
захист інформаційної безпеки 
охорона державної таємниці.   
Основні принципи діяльності СБУ: 
верховенство права та законність; 
доброчесність; 
відповідальність і підзвітність; 
професіоналізм і постійне вдосконалення.  
Ця збірка пропонує історичну довідку щодо утворення СБУ, а та-

кож матеріали про розвиток та сучасний стан Служби безпеки Укра-
їни; правову базу її діяльності і коментарі з роз’ясненнями основних 
моментів правового регулювання. 

Видання розраховане на широкий загал зацікавлених читачів; 
військовозобов’язаних та військовослужбовців; працівників право-
охоронних органів, органів правосуддя, практикуючих правників; 
здобувачів юридичної освіти та їх викладачів. 
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ЯК УТВОРЮВАЛАСЯ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
ПІСЛЯ ПОНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КРАЇНИ 

 
20 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову 

«Про створення Служби національної безпеки України». Цією ж 
постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР. 

25 березня 1992 року – офіційна дата створення української спец-
служби. У цей день Верховна Рада прийняла закон «Про Службу 
безпеки України». І невдовзі особовий склад СБУ склав присягу на 
вірність народу. 

Одразу перед Службою постали надзвичайно серйозні виклики – 
захист державної безпеки і суверенітету, конституційного ладу, те-
риторіальної цілісності і оборонного потенціалу.  

Були прийняті інші закони, що регулюють діяльність СБУ, серед 
них: «Про контррозвідувальну діяльність», «Про боротьбу з терори-
змом», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організацій-
но-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про 
державну таємницю», «Про боротьбу з корупцією» та інші. 

Пріоритетними функціями Служби безпеки України були вста-
новлені: 

захист державного суверенітету, конституційного ладу, територі-
альної цілісності, економічного, науково-технічного, оборонного 
потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян 
від розвідувальної діяльності іноземних спецслужб, підривних пося-
гань з боку окремих організацій та осіб; 

попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і без-
пеки людства, тероризму, корупції й організованої злочинності у 
сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпо-
середньо створюють загрозу життєве важливим інтересам України; 

інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівницт-
ву України в реалізації зовнішньої та внутрішньої політики України в 
напрямку побудови держави, зміцнення її обороноздатності та еконо-
мічного потенціалу, розширення міжнародного співробітництва. 

соціальний контроль, інформаційно-психологічна безпека грома-
дян України, інформаційна протидія політичній дезінформації, дез-
організуючій політичній інформації. 

На момент здобуття незалежності Україні перейшла уся чисельна 
та потужна система органів державної безпеки, що перебувала у 
підпорядкуванні колишньої КДБ УРСР. На відміну від нинішньої  
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організаційно-штатної структури СБУ, упродовж 1991—2007 рр. у 
складі Служби безпеки перебували: 

органи державної охорони вищих посадових осіб (до 1998 р.), на 
їх основі створено Управління державної охорони України; 

органи та підрозділи зовнішньої розвідки з військовими частина-
ми радіоелектронної розвідки (до 2005 р.), на їх основі створена 
Служба зовнішньої розвідки України; 

органи та підрозділи спеціальних телекомунікаційних систем і 
захисту інформації з підпорядкованими військами урядового зв'язку 
(до 2007 р.), на їх основі створена Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України. 

Справжні бойові випробування очікували співробітників СБУ на 
початку 2014 р., коли Україна зазнала збройного нападу з боку Росії. 

Ворожі дії Росії по захопленню Криму і частини Донбасу навесні 
2014 р. були заздалегідь добре підготовлені і з ряду причин не зустріли 
належного опору з боку українських силових і владних структур: ро-
сійські спецслужби організовували у містах Сходу України чисельні 
проросійські мітинги, які часто переростали у масові заворушення з 
блокуванням і захопленням державних установ і військових об'єктів. У 
той же час місцеві керівники були дезорієнтовані подіями у Києві, зна-
ходились під впливом антиукраїнської московської пропаганди, а в 
деяких випадках були завербовані ворогом (особливо у Криму, де всьо-
го 213 співробітників з 2 300 виїхали після захоплення півострова на 
неокуповану територію України); СБУ напередодні цих подій очолю-
вав ставленик Президента В.Януковича Олександр Якименко — гро-
мадянин Росії із сумнівною біографією. 

Основна нагрузка в зоні АТО, а потім ССО, лягла на Центр спеціа-
льних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників криміна-
льного судочинства та працівників правоохоронних органів. Або Центр 
спеціальних операцій «А» СБУ. Бійці Центру затримали сотні озброє-
них проросійських терористів та учасників диверсійних груп. Вони 
першими дають відсіч незаконним збройним формуванням. На жаль, у 
списку загиблих Героїв з Центру «А» немало прізвищ. 

У районі проведення ООС співробітники ЦСО «А» виконували 
покладені на них завдання. Окрім припинення терактів і дій, які 
загрожують національній безпеці, бійці припиняли діяльність неза-
конних збройних формувань, захоплювали особливо небезпечних 
злочинців, звільняли заручників, захищали учасників судових про-
цесів. Зокрема, такий захист необхідний суддям або свідкам у гуч-
них кримінальних провадженнях. 
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ДОВГОТРИВАЛА РЕФОРМА  
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Реформа СБУ стартувала у 2019 році з розробки нового законо-
проєкту про Службу. Її основна мета – закріпити нові пріоритети в 
роботі та зробити СБУ більш ефективною. Реформа мала надати 
спецслужбі дієві механізми для того, аби краще реагувати на загро-
зи, які постають у сучасному світі. Зокрема, успішно протистояти 
гібридній війні з боку Російської Федерації. 

Законопроєкт №3196 щодо реформи СБУ був зареєстрований у 
парламенті 10 березня 2020 р. Його ініціатором виступив Президент 
України Володимир Зеленський. Проєкт Закону напрацювали фахі-
вці Служби, а фінальну редакцію підготувала експертна група Офісу 
Президента. У ній враховані ключові пропозиції міжнародних парт-
нерів.  

19 травня 2020 р. Верховна Рада розглянула законопроєкт 3196 і 
направила його на повторне перше читання і доопрацювання в пар-
ламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та роз-
відки. 

У процесі доопрацювання вивчалися пропозиції народних депу-
татів, інших профільних парламентських комітетів, а також експер-
тів Міжнародної дорадчої групи (Консультативна місія ЄС з рефор-
мування сектору цивільної безпеки України, Представництво ЄС і 
НАТО, Посольство США в Україні). 

26 жовтня 2020 року до Верховної Ради було внесено доопрацьо-
ваний народними депутатами законопроєкт щодо реформи СБУ з 
реєстраційним номером 3196-Д. 

Основні новації, що їх пропонували вказані законопроєкти. В 
результаті реформи діяльність СБУ буде зосереджена на таких 
ключових напрямках: 

контррозвідувальна протидія загрозам державній безпеці 
боротьба з тероризмом  
забезпечення кібербезпеки 
захист державного суверенітету та територіальної цілісності 
охорона державної таємниці  
СБУ відмовиться від невластивих спецслужбі функцій. Відбу-

деться чітке розмежування компетенцій з іншими безпековими ор-
ганами. Служба не буде займатися боротьбою з економічною зло-
чинністю, а зосередиться на контррозвідувальному захисті об’єктів 
критичної інфраструктури. 
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Таким чином, планувалося здійснити розмежування функцій. 
Справа у тому, що дуже поширена хибна практика, коли прокурори 
та слідчі правоохоронних органів залучають співробітників СБУ до 
проведення обшуків, інших слідчих і оперативно-розшукових дій. У 
суспільства складається хибне уявлення, що справу розслідує СБУ. 
Наприклад, тільки в 2019 році до СБУ надійшли близько 7 тис. до-
ручень слідчих (прокурорів) від інших правоохоронних органів. 
Більшість із них не належать до компетенції Служби.  

Після реформи прокурори та слідчі правоохоронних органів не 
зможуть залучати співробітників СБУ до проведення відповідних 
процесуальних та оперативно-розшукових заходів у межах криміна-
льних проваджень, що не віднесені до підслідності спецслужби. Це 
буде чітко заборонено новим законом і змінами до кримінального 
процесуального законодавства. 

Інший підхід реформи – планується, що СБУ не буде розсліду-
вати економічні та корупційні кримінальні правопорушення. 

Ця вимога була однією з ключових, які на старті реформи озву-
чували фахівці з безпеки і міжнародні партнери. Зараз в СБУ злочи-
нам за напрямами економіки і корупції протидіють управління «К» і 
підрозділи КЗЕ.  

У новій структурі Служби не буде підрозділів для боротьби з ко-
рупцією та економічними злочинами. 

Якщо в майбутньому СБУ виявить такі правопорушення в ході 
виконання своїх завдань, кримінальні провадження будуть переда-
ватися іншим органам – НАБУ, ДБР, Національній поліції відповід-
но до їхньої компетенції. 

Звичайно, справи, що стосуються загроз державній безпеці, мо-
жуть містити економічні чи корупційні злочини. Але передати їх в 
СБУ від інших правоохоронних органів можна буде тільки у виклю-
чних випадках. Такі винятки зможе санкціонувати лише Генераль-
ний прокурор. Це обмежить практику, яка є зараз, коли до СБУ без-
контрольно передають кримінальні провадження від інших 
правоохоронних органів. 

Проте контррозвідувальний та антитерористичний захист 
об’єктів критичної інфраструктури будуть входити до компетен-
цій СБУ – це звичайна практика багатьох європейських спецслужб. 
Мається на увазі не лише готовність таких об’єктів до кібератак, а й 
локалізація інших загроз – терористичних, економічних тощо. 

Окрема увага має приділятися на мінімізації ризиків політич-
ного втручання у діяльність СБУ. Наприклад, термін перебування 
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на посаді Голови СБУ за роками не збігатиметься з терміном пере-
бування на посаді Президента України. У законопроєкті чітко про-
писані кваліфікаційні вимоги до Голови СБУ, його повноваження і 
підстави для звільнення. 

Конституція України визначає статус СБУ саме як військового 
формування. На сьогоднішній день чисельність Служби сягає бли-
зько 27 тис. осіб. Чимало службовців СБУ беруть участь у стриму-
ванні збройної агресії з боку РФ. У процесі реформи має відбутися 
поступове скорочення штату до 17 тис. осіб у мирний час. Скоро-
чення штату планувалося до 2023 року (тепер ці питання будуть 
коригуватися). 

Важливо, що часткова демілітаризація не означає повну відмо-
ву від військової складової Служби – вона й надалі буде ефективно 
захищати країну, але зможе більше залучати до співпраці цивільних 
осіб. 

Оптимальна та ефективна гнучка структура дозволить втримати 
кращі кадри, залучити нові та забезпечити їм кар’єрне зростання. А 
головне – гідні умови праці і заробітну платню на рівні новостворе-
них правоохоронних органів. 

Реформа передбачає демократичний цивільний контроль за дія-
льністю СБУ з боку парламенту і суспільства. Це буде реалізовано 
через створення комітету ВРУ з питань контролю за спеціальними 
та розвідувальними органами, спеціальні слідчі комісії, Уповнова-
женого з прав людини чи Рахункову палату. 

Декларування майнового стану і доходів працівників Служби за 
законом буде організоване спільно з Національним агентством з 
питань запобігання корупції. 

Вищевикладений матеріал визначає стан і сутність реформи СБУ 
станом на 2020-2021 роки. Нагадаємо, 1 вересня 2021 року відбули-
ся переговори президентів Володимира Зеленського та Джо Байде-
на. Українська сторона підтвердила готовність провести реформу 
СБУ, зокрема як частину підготовки до членства в НАТО. 

Головна мета реформи на цих переговорах була сформульована 
таким чином – позбавити Службу функцій слідства та інших надмі-
рних повноважень, що дозволяють втручатися у роботу бізнесу, 
«торгувати» оперативною інформацією та займатися політичними 
переслідуваннями. 

Проте у плани втрутилась війна. Повномасштабна агресія і вве-
дення російських військ на територію нашої держави уповільнили 
подальшу роботу над законопроєктом. Станом на липень 2022 року 
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справи із реформою СБУ розвивалися наступним чином. Законо-
проєкт щодо реформи СБУ №3196-д, який готували понад рік знову 
зазнав значного втручання. Депутати подали до нього більш як дві 
тисячі поправок. 8 липня комітет парламенту з питань національної 
безпеки та оборони нашвидкуруч та без ґрунтовних обговорень по-
годив проєкт до другого читання. Яке так і не відбулося. 

Аналіз тексту і дискусій на комітеті показує, що Верховна Рада 
так і не наважилася на повноцінну реформу. Заради справедливості 
– хоча зроблена спроба запропонувати кілька рішень, на які досі не 
наважувався жодний склад ВР. Наприклад, уперше чітко задекларо-
вано необхідність позбавити СБУ слідства і визначити для цього 
строки. 

Без сумніву позитивною пропозицією є створення реальних пар-
ламентських механізмів контролю над СБУ, перш за все з боку про-
фільного комітету Ради. У перспективі це має посилити підзвітність 
служби.  

Важливим кроком є закладення основи для демілітаризації Слу-
жби, яка має започаткувати зміну культури формування та функціо-
нування цієї спецслужби. 

Разом з тим низка інших суперечливих положень законопроєкту 
створюють надвисокі ризики в майбутній діяльності служби. Тут 
свій негативний вплив мають зовнішні обставини – дуже шкода, що 
реформування СБУ проходить під час війни та дії воєнного стану, 
коли практика у сфері дотримання прав особи зазнає цілком зрозу-
мілого звуження. Ці обставини неминуче спричиняють мілітарний 
вплив на законопрєкт та погляди його розробників і депутатів. 

Службу безпеки України потрібно позбавити слідства для уне-
можливлення втручання у діяльність бізнесу та «торгування» розві-
дувальною інформацією. Це своєрідне гасло реформи СБУ, що не-
одноразово було предметом обговорення і у стінах ВР, і при 
переговорах політиків України та союзних держав. Проте саме зараз 
виявляється що це може перетворитися на своєрідну декларацію, а 
механізм, що закладається в законопроєкти нівелює благі наміри. А 
є прямі противники цього підходу просто серед депутатів і членів 
профільного комітету ВР. 

Так, депутати планують украй поступово забирати в СБУ цю мо-
жливість — принаймні до 1 січня 2025 року. 

Суть пропозицій щодо слідства практично зведена у такий алго-
ритм: 
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на першому етапі підслідність СБУ має звузитися до переліку з 
16 статей замість 38, які є в компетенції служби сьогодні; 

далі до 1 січня 2025 року СБУ матиме в підслідності 16 статей 
(наприклад, державна зрада, шпигунство, тероризм, фінансування 
тероризму та інші); 

з 1 січня 2025 року СБУ повинна припинити функцію слідства 
взагалі. 

Найбільш проблемним у такому поступовому позбавленні СБУ 
слідства є те, що Рада так і не ухвалила необхідних змін до Кримі-
нального процесуального кодексу (КПК). Це означає, що незалежно 
від змін до основного закону про реформу, СБУ зможе і буде здійс-
нювати слідство в порядку, встановленому Кримінальним процесуа-
льним кодексом. Депутати з правоохоронного комітету парламенту, 
які й мали б ухвалити такі зміни до КПК, не приховували, що є при-
хильниками того, щоб залишити слідство за СБУ. 

Важливо, що обмеження підслідності СБУ 16 статтями жодним 
чином не рятує від можливих зловживань. Просто тому, що на прак-
тиці СБУ неодноразово під виглядом розслідування кримінальних 
правопорушень щодо державної зради чи фінансування тероризму 
насправді розслідувала корупційні кримінальні правопорушення. 
Що й не дивно в умовах, в яких опинилася САП (ще один головний 
біль правової реформи). 

Досі на практиці є численні випадки, коли прокурори доручали 
СБУ слідство у непідслідних та невластивих їй справах. Тому в разі 
ухвалення такої редакції важливим на перехідний період буде уваж-
ний моніторинг діяльності СБУ для своєчасного виявлення спроб 
таких ймовірних «доручень», а насправді зловживань і нераціональ-
ного використання ресурсів. 

Визначені проєктом дедлайни щодо слідства, з одного боку, мо-
же й чіткі. Але є ось така небезпека – напередодні дедлайну остато-
чного позбавлення слідства, тобто початку 2025 року, чинний пар-
ламент уже зміниться, як може змінитися й президент. А отже, 
можуть з’явитися спроби переконати нових політиків ці дедлайни 
«посунути» чи «розтягнути» в часі. 

Тут немає нічого неможливого для українського законодавця, 
лише загадати сумнозвісний процес позбавлення слідства та невлас-
тивих функцій прокуратури, який затягнувся на понад десятиліття, 
розвиваючись за аналогічним сценарієм. При цьому і досі прокура-
туру вважають правоохоронним органом, хоча за Конституцією 
України це є орган правосуддя. 
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Саме тому питання завершення реформи в цій частині та негайні 
зміни до КПК залишаються  кричуще актуальними і мають стати 
пріоритетом парламенту восени в разі ухвалення цього закону най-
ближчим часом.  

Ще одна прихована небезпека поступового механізму реалізації 
ідеї щодо позбавлення СБУ функції слідства є одночасне посилення 
функції СБУ у сфері контррозвідки.  

Паралельне співіснування в одному органі цих функцій несе пев-
ні ризики, бо і контррозвідка, і слідство передбачають серйозне 
втручання в права та свободи людей. 

Для цілей контррозвідки стандарти такого втручання значно ме-
нші, тому в цивілізованих країнах Заходу такі матеріали не дозволе-
но використовувати для кримінального переслідування осіб. 

Взяти наприклад практику прослуховування. За кримінальним 
процесом, для того щоб взяти дозвіл на нього, треба обґрунтувати 
таку доцільність і необхідність втручання в приватне життя доказа-
ми та погодити у прокурора та суді. Більш того, таке втручання в 
особисте життя допускається, лише коли розслідується тяжкий або 
особливо тяжкий злочин. 

Натомість для цілей контррозвідки таке ж клопотання, за проєк-
том про реформу СБУ, треба буде просто погодити в суді. Суд може 
відмовити лише через формальну невідповідність закону. А підстави 
для прослуховування дуже широкі та розмиті, наприклад, «отри-
мання інформації в інтересах державної безпеки». 

Саме тому під час слухань на комітеті депутати прибрали ризи-
кову норму, яка прямо дозволяла в рамках контррозвідки викорис-
товувати матеріали «прослушки» (та інших заходів, що передбача-
ють втручання у приватне життя) як докази у кримінальному 
процесі. Проте ризики використання таких матеріалів у судових 
процесах усе одно залишилися, наприклад для цілей блокування 
інформаційних ресурсів. Більш того, виключення із законопроєкту 
дозволу на використання таких матеріалів у суді не означає прямої 
заборони їх використання як доказів. Не окреслено також межі тако-
го використання. За таких обставин ризики зловживань у роботі 
СБУ залишаються, і після прийняття закону їх потрібно буде усува-
ти, орієнтуючись на практику. 

У межах контррозвідувальної діяльності СБУ плануються повно-
важення блокування інформаційних ресурси в судовому порядку, 
але детальної процедури для цього не передбачено в законодавстві. 
Для цілей контррозвідки СБУ також планують дозволили надсилати 
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офіційні застереження та рекомендації не лише держорганам, а й 
громадянам. Такі повноваження можливо і доцільні під час дії воєн-
ного стану, проте досить сумнівні на перспективу мирного часу та 
небезпечні у вигляді вірогідного використання для оперативного 
тиску або ж з корупційною метою. 

СБУ також планують дозволити перевіряти кандидатів перед 
призначенням на відповідальні та особливо відповідальні посади 
держслужби (наприклад, керівник апарату будь-якого міністерства, 
Верховної Ради) або адміністративні посади в прокуратурі (керівник 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) на предмет їх спів-
робітництва з іноземними спецслужбами. Саме за результатами та-
ких перевірок СБУ зможе надавати свої офіційні застереження або 
рекомендації щодо держорганів і конкурсних комісій, наприклад, не 
призначати певних осіб на посади. При цьому законом не усувають-
ся небезпеки свавільного втаємничення причин та підстав таких 
рекомендацій, а отже, і можливість проконтролювати їх обґрунтова-
ність. 

Усе це далеко не повний перелік нових повноважень, яких рані-
ше у служби не було. У підсумку залишаючи слідство та посилюю-
чи контррозвідувальний компонент, ВР мимоволі лише підвищує 
ризики зловживань у СБУ. 

Що стосується запланованої атестації службовців СБУ, то зако-
нопроєкт пропонує щось схоже на профанацію цієї процедури. По-
перше, непроходження атестації не є підставою для звільнення. По-
друге, оперативні співробітники взагалі не мають підлягати атеста-
ції. Але ж оперативні СБУ є це фактично увесь склад сумнозвісних 
підрозділів «К» та економічної контррозвідки. Атестуватимуть у 
підсумку планують лише керівний склад цих підрозділів. 

Тобто тисячі співробітників, до яких найбільше питань, атестації 
уникнуть, але отримають у рази вищу заробітну плату. 

Саму ж процедуру атестації визначатиме Президент, хоча таких 
повноважень він не має за Конституцією. Така правова конструкція 
вже кілька разів провалювалась. Тобто цілком свідомо формується 
ще один величезний ризик, коли сама процедура і її будь-якої миті 
можуть бути скасовані у Конституційному суді. А на цей час на них 
будуть витрачені величезні фінансові і людські ресурси. 

Не усе ладно із задекларованими прозорістю і цивільним контро-
лем на Службою. Але стан законопроєкту перед другим читанням 
робить, СБУ За підсумками реформи ще більш секретною службою. 
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Тобто законопроєкт у цьому вигляді фактично виводить службу з-
під дії Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

Це означає, що СБУ зможе на власний розсуд вирішувати, яка 
інформація може бути відкритою, а яка — ні. Тоді як цей закон ви-
значає засади та принципи обмеження доступу до інформації. 

Більш того, якщо зараз за законом відкриті публічні декларації 
мають подавати всі співробітники СБУ, які не є секретними (безпо-
середньо не здійснюють оперативно-розшукової та контррозвідува-
льної діяльності), то в ході реформи раптом пропонується залишити 
відкритими лише декларації керівника СБУ, його заступників і кері-
вників регіональних підрозділів. Таким чином коло публічних де-
кларантів у СБУ планується зробити вкрай обмеженим. 

Тут вже мова може йти про тотальну закритість СБУ. І це прямо 
сказати залишається суперактуальною проблемою, адже такий стан 
нормативного регулювання фактично унеможливлює будь-який 
контроль з боку громадськості, медіа та правозахисників, що зустрі-
не нищівну критику з боку західних союзників (і добре, коли лише 
критику). 

Ще було цікаво спостерігати, як до другого читання раптом збі-
льшилася гранична чисельність СБУ в 17 тисяч осіб. Ця цифра пере-
творилася на 20 тисяч осіб. Слід нагадати, що нині ці цифри такі – 
27 тисяч і 31 тисячу в особливий період. 

Отже, прийняття у другому читанні законопроєкту про СБУ ніяк 
не тягне на повноцінну реформу цієї спецслужби. Це швидше про-
міжний етап на шляху до справжньої реформи, яка вірогідно мож-
лива в повноцінному вигляді лише в мирний час 

І до слова, ніяк не можна упустити цю можливість, коли вперше 
в історії сучасної України спроба системно змінити СБУ дійшла до 
етапу голосування в залі Верховної Ради. І також усі причепні до 
законопроєкту мають усвідомлювати такі вірогідні наслідки – поло-
винчасті або непослідовні зміни можуть маюти наслідком такий 
негативний результат, коли фінальну версію проєкту не готові бу-
дуть підтримувати ані прихильники реформи, ані її опоненти. Перші 
будуть вважають, що такий закон є профанацією ідеї реформування 
СБУ, а його прийняття може позбавити можливості реальних змін у 
майбутньому, противники ж реформи вже незадоволені навіть натя-
ками на необхідність позбавити СБУ функції слідства. 

Такий вірогідний хід реформи СБУ буде мати негайні негативні 
політичні наслідки в умовах вирішення питань надання політичної і 
військової допомоги Україні, прийняття її до ЄС. 
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А вже у липні 2022 року народний депутат Марʼяна Безугла зая-
вила, що законопроєкт про реформу СБУ, який Рада не встигла ух-
валити у другому читанні до початку вторгнення, скорегують. У 
ньому врахують отриманий під час війни досвід. 

За її словами, законопроєкт вийшов на фінальну стадію в січні 
2022 року, але тоді ситуація у країні вже була «розхитана», тому 
його так і не змогли ухвалити. Безугла зазначила, що СБУ як інсти-
туція досі лишається проблемною, а деякі з проблем під час війни 
лише посилилися. 

«Деякі напрями в СБУ працюють, а деякі ні, деякі більш актуаль-
ні, а деякі ні. Наприклад, питання контррозвідки вийшло на перший 
план. Чи актуальна реформа? Так. Чи буде в тій же формі ухвалено 
законопроєкт. Його скорегують. Можливо, це буде низка законо-
проєктів, такі кластери на основі здобутого досвіду, які будуть запу-
скатись щодо Служби безпеки України», — пояснила вона. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про Службу безпеки України 
 
Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Слу-

жби безпеки України. 
 

РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Визначення термінів 
1. Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значен-

ні: 
1) близькі родичі – дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і 

сестри; 
2) державний орган – орган державної влади, в тому числі колегі-

альний, інший суб'єкт публічного права (незалежно від наявності 
статусу юридичної особи), який згідно із законом здійснює від імені 
держави владні повноваження та юрисдикція якого поширюється на 
територію України або територію адміністративно-територіальної 
одиниці України; 

3) загрози державній безпеці України- явища, тенденції і чинники 
невоєнного характеру, що унеможливлюють чи ускладнюють або 
можуть унеможливити чи ускладнити захищеність державного су-
веренітету, територіальної цілісності і конституційного ладу та ін-
ших національних інтересів; 
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4) збройний опір – здійснення опору озброєною особою, а також 
наявність інформації про готування особи до вчинення такого опо-
ру; 

5) конспірація – приховування (збереження у таємниці) інформа-
ції щодо сил, засобів, дій, методів, форм, планів і намірів Служби 
безпеки України шляхом застосування спеціальних заходів і засобів 
шифрування та обмеження у встановленому законом порядку дос-
тупу до відомостей; 

10) парламентський комітет – комітет Верховної Ради України, 
до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контро-
льних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеці-
ального призначення з правоохоронними функціями, правоохорон-
них органів спеціального призначення та розвідувальних органів; 

7) оперативно-бойова діяльність – форма оперативно-службової 
діяльності уповноважених підрозділів Служби безпеки України, що 
полягає у здійсненні ними в умовах безпосереднього підвищеного 
ризику для життя та здоров'я заходів (у тому числі силових) з про-
тидії незаконним збройним (воєнізованим) формуванням (групам), 
терористичним організаціям (групам), розвідувально-диверсійним 
групам, припинення терористичних актів і злочинів терористичної 
спрямованості, участі у забезпеченні режиму воєнного та надзви-
чайного стану в разі їх оголошення; 

8) оперативно-службова діяльність – діяльність органів, підрозді-
лів, закладів (підрозділів закладів), установ, а також співробітників 
Служби безпеки України, безпосередньо спрямована на виконання 
завдань, здійснення функцій і реалізацію повноважень Служби без-
пеки України з поєднанням гласних і негласних методів; 

14) співробітник кадрового складу – співробітник Служби безпе-
ки України, який за посадою, що він займає у Службі безпеки Укра-
їни, виконує посадові (службові) обов'язки, безпосередньо пов'язані 
з організацією, здійсненням чи забезпеченням виконання завдань, 
функцій і реалізацією повноважень Служби безпеки України; 

6) оперативний підрозділ Служби безпеки України – підрозділ 
уповноважений здійснювати контррозвідувальну, оперативно-
розшукову діяльність, проводити оперативно-технічні та інші захо-
ди у межах завдань, визначених статтею 3 цього Закону, а також 
брати участь у їх здійсненні (проведенні); 

15) співробітник Служби безпеки України під прикриттям – спів-
робітник кадрового складу, який виконує посадові (службові) обов'-
язки без розкриття інформації про його належність до Служби без-
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пеки України особам, яким у встановленому порядку не надано дос-
тупу до такої інформації; 

13) спеціальний засіб – пристрій, прилад, предмет, спеціально ви-
готовлений, конструктивно призначений і технічно придатний для 
захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі 
зброєю), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопо-
рушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини 
(психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи на 
предмети, що її оточують, а також засоби активної оборони, війсь-
кова та спеціальна техніка, службові тварини; 

17) структура прикриття Служби безпеки України – фізична осо-
ба – підприємець, юридична особа чи її філія, представництво (відо-
кремлений підрозділ), що створюються та/або використовуються 
для забезпечення конспірації оперативно-службової діяльності; 

9) озброєна особа – особа, яка має при собі вогнепальну чи іншу 
зброю, або інший предмет, використання якого може завдати знач-
ної шкоди життю та здоров'ю людини; 

10) сили і засоби Служби безпеки України – співробітники і пра-
цівники Служби безпеки України та особи, залучені до конфіден-
ційного співробітництва, гласні та негласні позаштатні працівники, 
підрозділи, підприємства, установи, організації, заклади, засоби 
контррозвідки, будівлі, приміщення, транспортні засоби, інформа-
ційні системи та бази даних, технічні засоби, озброєння, боєприпа-
си, військова та спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби, інше 
майно, кошти в національній та іноземних валютах, які використо-
вуються для виконання завдань та здійснення функцій Служби без-
пеки України або для організації чи забезпечення їх здійснення; 

16) споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради Ук-
раїни, народні депутати України, які входять до складу парламент-
ського комітету, Прем'єр-міністр України, визначені ним посадові 
особи виконавчої влади, члени Кабінету Міністрів України, Голова 
та члени Центральної виборчої комісії, Секретар та члени Ради на-
ціональної безпеки і оборони України, а також визначені Президен-
том України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким 
у встановленому законодавством порядку надається інформація 
щодо викликів і загроз державній безпеці України, здобута або 
створена Службою безпеки України. 

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведе-
них в інших законах України. 
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Стаття 2. Статус Служби безпеки України 
1. Служба безпеки України – державний орган спеціального при-

значення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну 
безпеку України. 

2. Служба безпеки України є: головним органом із забезпечення 
державної безпеки; головним органом у загальнодержавній системі 
боротьби з терористичною діяльністю; спеціально уповноваженим 
державним органом у сфері контррозвідувальної діяльності; націо-
нальним органом безпеки – спеціально уповноваженим державним 
органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці. 

3. Служба безпеки України входить до складу сил безпеки секто-
ру безпеки і оборони, підпорядкована Президенту України, підконт-
рольна та підзвітна Верховній Раді України в межах, визначених 
Конституцією України та законами України. 

 
Стаття 3. Завдання Служби безпеки України 
1. На Службу безпеки України покладається виконання таких за-

вдань: 
1) протидія розвідувально-підривній діяльності проти України; 
2) боротьба з тероризмом; 
3) контррозвідувальне забезпечення державного суверенітету, те-

риторіальної цілісності, незалежності, конституційного ладу і сис-
теми державного управління, політичного, оборонного, інформацій-
ного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, економічної та 
інформаційної безпеки держави, об'єктів критичної інфраструктури, 
сфери міжнародних відносин; 

4) забезпечення охорони державної таємниці. 
 
Стаття 4. Функції Служби безпеки України 
1. Для виконання покладених на неї завдань Служба безпеки Ук-

раїни здійснює: 
1) контррозвідувальну діяльність; 
2) оперативно-розшукову діяльність; 
3) діяльність із забезпечення охорони державної таємниці. 
 
Стаття 5. Правове регулювання діяльності Служби безпеки Укра-

їни 
1. Діяльність Служби безпеки України регулюється Конституці-

єю України, Законом України "Про національну безпеку України", 
цим Законом та іншими законами України, міжнародними догово-
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