
POLICY BRIEF

ОХОРОНЯЮЧИ ОХОРОНЦІВ: 
РЕФОРМА СФЕРИ БЕЗПЕКИ ТА 
СУДОВА РЕФОРМА УКРАЇНИ ЗА 
ЗЕЛЕНСЬКОГО
Gustav Gressel

September 2019

РЕЗЮМЕ
Незважаючи на глибоке незадоволення українців корумпованістю та 
неефективністю судових та безпекових органів, адміністрації Порошенка не 
вдалося реформувати ці служби.
Політичне втручання та особисте збагачення вже давно є практикою цих 
служб, затьмарюючи сильну роботу, на яку вони часто здатні, і стримуючи 
реформаторські елементи.
Генеральна прокуратура та Служба безпеки України потребують особливої 
уваги, але просто прийняття нових законів буде недостатньо: заміна діючих 
чиновників високого рівня повинна стати одним з перших кроків.
ЄС, США та НАТО ефективно працювали разом над заохоченням реформ в 
Україні, але тепер вони повинні забезпечити, щоб ці служби залишались під 
пильним оком адміністрації Зеленського та депутатів Ради.



Вступ
З 2014 року велика частина європейських публічних дискусій щодо 
України обертається довкола геополітичного змагання між Заходом та 
Росією, війни на Донбасі та їх наслідків для безпеки Європи. Але, по 
суті, Українська Революція Гідності була антикорупційним повстанням, 
яке лише згодом стало геополітичним. Українці прагнули уряду, який 
був би менш корумпованим, більш чуйним до вимог громадян та 
зобов’язаний дотримуватись верховенства права. Вони вигнали уряд, 
який відмовив їм у їх правах, боролися з іноземним вторгненням, яке 
відновило б репресивну клептократію, та обрали нових політичних 
лідерів. Однак ці нові лідери не виправдали очікувань – ані в Україні, 
ані на Заході. Невдоволення повільним ходом реформ, зокрема низкою 
невдач у боротьбі з корупцією, стало ключовим для подальшого краху 
популярності колишнього Президента Петра Порошенка та створених 
політичних партій. Новий Президент України, Володимир Зеленський, 
пообіцяв впоратись краще.

На відміну від свого суспільного іміджу в Європі, Україна не провела 
епоху Порошенка в політичній безвиході, яка позначилась втомою від 
реформ. Коли Європейська рада з міжнародних відносин оцінила стан 
реформ у 2016 році, країна досягла значних успіхів у відновленні своїх 
збройних сил, децентралізації адміністративних та політичних 
структур, а також реформуванні свого енергетичного сектору, 
банківської системи, регуляторної бази та системи державних 
закупівель. Однак реформа судової системи, правоохоронних органів та 
спецслужб не виправдала очікувань. Стало очевидно, що Порошенко та 
деякі інші члени уряду прагнули зберегти лазівки, які б дозволили їм 
уникнути судового переслідування за корупцію та розкрадання – та 
забезпечити вплив над будь-яким елементом держави, який би допоміг 
їм залишатись головним арбітром неофіційної мережі влади. Як і 
Порошенко, такі керівники високого рівня, як Володимир Гройсман, 
Арсеній Яценюк та Арсен Аваков, всі намагалися закріпити свою владу 
за межами конституційно визначених повноважень. Вони робили це 
шляхом побудови особистих владних мереж, заснованих на лояльності 
та примусі у державних структурах.

Внаслідок цього слабкість верховенства права підірвала суттєвий 
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прогрес, досягнутий Україною в інших реформах. Наприклад, це 
негативно вплинуло на міжнародне сприйняття середовища бізнесу 
України, тим самим гальмуючи інвестиції. Кястутіс Ланчінскас, який 
три роки обіймав посаду керівника Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні, назвав відкладені зміни у Службі 
безпеки України (СБУ) і Генеральній прокуратурі (ГПУ) ключовими в 
реформаторських заходах країни. Багато експертів, науковців, 
дипломатів, бізнесменів та громадських активістів поділяють цю думку.

Щоб допомогти європейським політикам реагувати на ці виклики, цей 
документ дає оцінку стану реформ у СБУ та ГПУ. Минулі реформи, 
особливо значною мірою невдалі реформи судової системи, є хорошими 
показниками того, чого слід уникати у наступному раунді. 
Призначення на ключові посади, такі як наступний генпрокурор чи 
керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), будуть 
настільки ж важливими, як і законодавчі та нормативні акти, що 
реформують прокуратуру. Щодо СБУ, окрім нового законодавства, 
вирішальним питанням буде розформувати горезвісний Директорат 
«К» і перерозподілити особовий склад та повноваження між новими 
слідчими органами. Зацікавлені бюрократичні кола намагатимуться 
притупити нові спроби реформ і запропонувати натомість 
квазіреформи, які добре виглядають на папері, але мало що змінюють 
на практиці. Цей звіт визначає деякі потенційні підводні камені, які 
лежать перед реформаторами, та вносить пропозиції щодо їх 
уникнення.

Методологія

Цей документ заснований на інтерв’ю з українськими та 
закордонними експертами, представниками громадського 
суспільства, дипломатами, розвідниками, прокурорами та 
державними службовцями. Якщо інше не зазначено, 
конфіденційні джерела, що цитуються в цій роботі, говорили 
безпосередньо з автором. У зв’язку з необхідністю захисту 
анонімності джерел, документ пропонує загальний огляд 
труднощів процесу структурної реформи. Враховуючи нагальну 
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потребу в реформах в Україні, документ прагне підвищити рівень 
обізнаності щодо ключових питань та виділити вирішальне 
законодавство та дебати щодо процесу впровадження, а не надає 
поглиблений юридичний аналіз.

Основна увага приділяється СБУ та ГПУ як особливо грубим 
прикладам неефективної чи неповної реформи, залишаючи 
осторонь суміжні сфери адміністративних та децентралізаційних 
процесів, поліцію та оборонний сектор. Це, по-перше, тому що, як 
пояснив Кястутіс Ланчінскас, дві сфери, які найбільше 
потребують термінової реформи це верховенство права і боротьба 
з корупцією; пересічні громадяни та іноземні інвестори також 
вважають це пріоритетом. По-друге, висвітлення реформи поліції, 
прикордонного контролю та інших служб розширило б цей 
документ за межі прийнятного розміру. Хоча попередні такі 
реформи були недосконалими, обмеженими, або погано 
впровадженими, деякі реформи принаймні проводяться. Але 
реформа СБУ та ГПУ повністю зупинилась в 2016 році. Заради 
економії, інші галузі реформ сфери безпеки краще розглядати в 
окремому документі.

Уроки судової реформи
Західні прихильники уряду в Києві давно наполягають на завершенні 
реформи судової влади. У жовтні 2016 року Україна ратифікувала закон 
під назвою «Про судоустрій і статус суддів», який створив новий 
Верховний суд і проклав шлях люстрації та самоврядуванню судової 
влади. Закон дотримався загальних процедур, запропонованих 
Венеціанською комісією Ради Європи. Вони включали реформу Вищої 
кваліфікаційної комісії судів (ВККС), щоб головувати над призначеними 
у новому Верховному суді та здійснювати нагляд за призначенням 
суддів в інші суди. За цією системою Вища рада правосуддя здійснює 
контроль над рішеннями про кар’єру суддів та призначає їх на посади 
високого рівня – з метою сприяння самоврядуванню судової влади та 
зменшення політичного впливу на неї.

Стандартний підхід Європи до перенесення європейських законів і 
процедур у різні середовища мав ряд недоліків в Україні. Від початку 
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були суперечки щодо складу ВККС та Вищої ради правосуддя. Місцеві 
неурядові організації не мали думки щодо розробки процесу люстрації 
та призначення. Не мали її й міжнародні зацікавлені сторони. Процес 
призначення був непрозорим, оскільки ВККС не пояснює публічно 
причини своїх рішень. Це швидко призвело до суперечок між ВККС та 
Громадською радою доброчесності щодо прозорості призначень. Крім 
того, люстраційні процеси (офіційно названі кваліфікаційним 
оцінюванням) торкнулися лише одного з 20 суддів України – 
незважаючи на те, що лише 5-16 відсотків українців довіряють судовій 
владі і корупція в судах є широко поширеною. ВККС просунула суддів, 
які не відповідають вимогам України щодо доброчесності, до 
Верховного суду та інших важливих судів. Склад адміністративних 
судів майже не змінився в ході реформ, і багато їх вироків відображали 
політичні вподобання адміністрації, а не продукт правових дискусій.

Таким чином, експерти були глибоко засмучені практичними 
результатами судових реформ, роботою нових судів та якістю вироків. 
Політичні суб’єкти все ще впливають на рішення суду. Ще більш 
згубним для реформаторських зусиль в Україні є очевидна тенденція 
деяких суддів, які входили до старої системи, намагатись послабити 
заходи щодо прозорості, а також стримувати та противажити їхній 
владі, тим самим захистити корисливі інтереси або приховати минулі 
злочини. Головним прикладом цього є рішення Конституційного суду 
про визнання законів про незаконне збагачення неконституційним, що 
змушує слідчі служби України закрити відкриті справи щодо 
незаконного збагачення. Хоча деякі західні експерти схильні серйозно 
сприймати правові аргументи суду – що закон суперечить принципу 
презумпції невинуватості – більшість українців бачать рішення суду як 
частину афери, спланованої щоб полегшити підкуп.

Основний урок, який мають винести європейці з цього – чи то 
обговорюючи реформи в секторі безпеки чи інших сферах – це те, що 
закони та інституції є всього лиш такими ж хорошими, як і люди, які за 
них відповідають. Таким чином, призначення цих осіб є ключовою 
частиною реформи.

Хоча обмеження суто правової судової реформи заважатиме країні 
деякий час, Україна принаймні почала рухатись в позитивному 
напрямку. Створення спеціального антикорупційного суду довго 
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затягувалося через різні корисливі інтереси, як і через спробу 
Порошенка дозволити політично лояльній ВККС обирати суддів для 
суду та обмежувати можливості міжнародних та внутрішніх органів 
контролювати її та ветувати її рішення. Однак через значний 
міжнародний тиск нагляд за процесом люстрації та відбору для нового 
антикорупційного суду буде значно суворішим, ніж планував 
Порошенко: очікується, що суд буде готовий ув’язнити за корупцію та 
розкрадання навіть високопосадовців. Щоб захистити колишніх членів 
уряду Порошенка тодішня адміністрація не дозволила суду 
переглянути старі вироки чи слухати апеляції з судових процесів, які 
розпочались до того як була створена ВККС. Але нещодавнє 
голосування в Раді, парламенті України, скасувало депутатську 
недоторканність.

Попередній уряд бачив судову реформу значною мірою завершеною. 
Це може бути так в суто правовому плані, оскільки єдине 
законодавство в цій галузі, яке Україна ще не впровадила, стосується 
процесуальних законів та інших питань, які послідували за 
конституційними змінами в країні 2016 року. Зеленський загравав з 
ідеєю «відновлення» або «виправлення» судових реформ України. За 
словами його радників, він не має наміру відновити політичний 
контроль над судовою владою, як це намагались зробити уряди Польщі 
чи Угорщини. Відповідно до порад багатьох незалежних експертів, 
поточні плани зосереджені на реформуванні ВККС шляхом зміни її 
особового складу; зміни її підходу до порядку і допитів; включення 
міжнародних та українських експертів громадянського суспільства до 
процесу порядку і службової атестації; а також забезпечення того, щоб 
процес люстрації став більш прозорим. Ці зміни, безумовно, збільшили 
б ефективність реформ в Україні в довгостроковій перспективі. Однак 
самоврядування судової влади тепер записано в Конституції, тож 
Конституційний суд та судова влада старого зразка знайде безліч 
способів убезпечитись, або відкласти подальші реформи. Це буде дуже 
складним процесом у майбутньому.

Тим часом українська система (неформальні владні мережі, які 
керують країною) намагатиметься зберегти свій вплив над поліцією, 
слідчими та розвідувальними структурами, щоб спробувати звести 
нанівець зусилля нових судових інстанцій та інших установ. Саме тому 
реформа органів прокуратури та служби безпеки є настільки 
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важливою, і вона в черговий раз перебуває в політичному центрі уваги.

Реформа прокуратури
Раніші втілення ГПУ були пережитком радянського минулого України, 
і, особливо під час президентства Віктора Януковича, символом 
відсталості її державних інституцій. Прокуратура, як це було 
загальновідомо, була не тільки прокуратурою – вона була також 
слідчою службою і правоохоронним органом, де працювало понад 10 
тисяч детективів та спецназівців. Оскільки організація була 
підпорядкована Президенту, він міг використовувати її, разом з СБУ, як 
силову структуру, яка могла обійти Міністерство внутрішніх справ. В 
силу своєї могутності та жорсткої ієрархічної структури, організація 
була втіленням президентської влади в Україні.

Як результат в 2014 році українські законодавці підштовхували до 
реформування та реструктуризації органів прокуратури шляхом 
прийняття нового закону. Дотримуючись стандартної західної 
практики, закон позбавив службу її правоохоронних та слідчих гілок, 
скасував ієрархію та суворе підпорядкування різних рівнів служби і 
запровадив систему самоврядування, в якій незалежна Кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія (КДКП) здійснювала нагляд за професійним 
розвитком та дисциплінарними питаннями. Закон також включав 
плани глибоких структурних змін, які б децентралізували службу. Він 
розширив повноваження і збільшив кількість працівників місцевих та 
регіональних відділень служби – які через хронічну нестачу кадрів 
залежали від Києва у прийнятті навіть незначних рішень – за рахунок 
центрального офісу.  Процес реструктуризації передбачав призначення 
нових регіональних та місцевих прокурорів, а також перепризначення 
прокурорів на нові посади в регіонах України. Кожен прокурор, 
призначений відповідно до нового закону, повинен був пройти 
оцінювання. Сам закон був добре розроблений, проте, як це часто 
трапляється, ступінь його впровадження значною мірою залежав від 
залучених людей. Як можна було очікувати, з реформою такого 
великого органу, процес виявився складним і тривалим.

З боку служби був сильний опір реформам. В 2015 та 2016 роках 
тодішній генпрокурор Віктор Шокін прагнув заплутати процес 
люстрації та призначення, поставивши особовий склад доби Януковича 
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на владні посади до початку роботи КДКП. Ці превентивні кроки 
суперечили одній з основних цілей нового закону: форсувати 
люстрацію в службі. Пізніше Шокін особисто втручався в декілька 
антикорупційних розслідувань – таким чином, що це перегукувалось з 
дореволюційною Україною і явно суперечило положенням закону 2014 
року.

Відповідно до законодавства, влада усунула 14-18 відсотків прокурорів 
з посади. Тим часом, приблизно чверть заявок на посади надійшла від 
зовнішніх кандидатів, але більшості з них відмовили. Незрозуміло, чи 
високий рівень відмов є наслідком недостатньої кваліфікації 
кандидатів, чи внутрішніх бюрократичних перешкод. Однак 
ефективність КДКП викликає сумніви, оскільки є численні випадки, 
коли їй не вдалося діяти спираючись на свідчення того, що 
високопоставлені прокурори були замішані в незаконному збагаченні 
чи іншій неправомірній поведінці.

Два недоліки закону 2014 року є ключовими для збереження прямого 
впливу генерального прокурора на всю службу. По-перше, немає 
встановленого механізму визначення того, який прокурор береться за 
справу. Високопосадовці, включно з головним прокурором, можуть 
забрати справу у тих, хто нижче за званням і призначити будь-якого 
іншого прокурора для передачі цієї справи до суду. Багато посадових 
осіб зловживали цим положенням для передачі справ – особливо тих, 
що стосуються корупції серед еліти – від затятих до політично лояльних 
прокурорів (які часто закінчували розслідування). Втручання через 
лояльних прокурорів стало ще більш поширеним під керівництвом 
наступника Шокіна, Юрія Луценка. Луценко не лише намагався 
зупинити розслідування щодо корумпованих членів еліти, але й нібито 
пробував розпочати розслідування на основі фальсифікованих 
«доказів» щодо будь-кого, кого вів вважав загрозою, аби залякати їх.

По-друге, в Україні досі існують процесуальні закони та нормативні 
акти, які дозволяють старшим представникам служби тиснути на 
прокурорів. Найпоширеніша практика такого роду стосується премій, 
які складають близько половини зарплати прокурорів. Прокурори, 
затято налаштовані до політично заангажованих справ, часто 
страждають від скорочення цих премій. Зверху вниз преміальна 
піраміда створює сильні стимули для демонстрації політичної 
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лояльності – незважаючи на це є багато відданих прокурорів, які 
надають перевагу доброчесності перед багатством.

На запитання про найнагальнішу проблему реформування ГПУ всі крім 
одного з експертів, опитаних для цього документу, закликали негайно 
замінити Луценка на посаді генпрокурора. Ланчінскас публічно 
звинуватив Луценка у неправомірній поведінці та непрофесіоналізмі. Ці 
звинувачення випливають із записів генерального прокурора, де він 
втручається в антикорупційні розслідування, перешкоджаючи роботі 
Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та нацьковуючи 
розслідування щодо антикорупційних активістів. У 2017 році він 
намагався притягнути до кримінальної відповідальності голову НАБУ 
Артема Ситника. Ці зусилля, як з’ясувалось, були спрямовані на те, 
щоб НАБУ відмовилось від розслідування щодо різних вищих посадових 
осіб (включно з Луценком, за звинуваченням у незаконному 
збагаченні). Оскільки Ситник не поступався, Рада підготувала 
законодавство для обмеження діяльності НАБУ – тільки західні країни 
не допустили прийняття цих законів. Серія звинувачень проти 
керівництва НАБУ, очевидно, сфабрикованих Луценком (за підтримки 
СБУ) не витримала уважного вивчення. Цей епізод ще більше послабив 
міжнародну та внутрішню довіру до правоохоронних органів, і Луценко 
постав у центрі проблеми.

Найвідомішою жертвою його кампаній стала посол США Марі 
Йованович, яку Вашингтон відкликав після того, як Луценко заявив, що 
Посольство США надало їм список людей, «яких не треба 
розслідувати». Цей список був грубим шахрайством, написаним до 
того, як Йованович стала послом. І все-таки Президент США Дональд 
Трамп, схоже, підрахував, що він може використати цю справу, щоб 
завдати шкоди політичному супернику Джо Байдену, розгорнувши 
теорії змови про глибоку державну сферу дії США в Україні. (Трамп все 
ще не призначив заміну Йованович.)

Ймовірно, Луценко націлився на Йованович через її відвертий підхід до 
подолання недоліків українських правоохоронних органів. Що ще 
важливіше, вона критикувала поведінку Луценка на посаді та 
дотримувалась зобов’язань допомагати реформам, націленим на 
зацікавлені кола в країні.

Луценко, можливо, вдало позбувся одного зі своїх критиків, але 
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роблячи це він ризикував втягнути Україну в американську внутрішню 
політику, і тим самим підірвав підтримку США країні в постійній 
боротьбі проти російського військового вторгнення та політичного 
тиску. Таким чином, епізод став приголомшливим нагадуванням про 
те, що необачна, неправомірна поведінка такого роду може мати 
геополітичні наслідки.

Луценко міг бути залученим до такої діяльності частково тому, що 
генеральний прокурор має неоднозначну роль, маневруючи між 
посадовцем та політичним призначенцем. Хоча Президент обрав його 
на цю посаду, а парламент затвердив призначення, Луценка можна 
усунути з посади лише якщо його визнають винним у професійній 
неправомірній поведінці.

Зеленський припускав, що Луценко дійсно винний у такій поведінці. 
Завдяки зростанню тиску на Луценка, він цілком може піти у відставку 
найближчим часом. Хоча тільки поправка до Конституції може змінити 
право Президента на призначення генпрокурора, Україні слід прагнути 
скасувати «закон Луценка» березня 2016 року, що дозволив Луценку 
вступити на посаду, незважаючи на брак юридичного досвіду чи 
кваліфікації. Країні також слід прагнути, щоб незалежна комісія 
контролювала процес висування, що сприяло б підвищенню його 
прозорості. Знову ж таки, така комісія мала б сенс лише в тому 
випадку, якщо її складали б неупереджені експерти, а не політичні 
призначенці. Президент все ще був би залученим до процесу, 
обираючи одного з трьох чи п’яти кандидатів, які пройшли оцінювання 
комісії. Групи громадянського суспільства наголошують, що така 
деполітизація підвищить легітимність служби та допоможе відновити 
довіру до правової системи України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

САП також страждає від проблем зі своїм вищим керівництвом. 
Спеціальний підрозділ в рамках служби прокуратури – САП – був 
створений в 2015 році разом з НАБУ, і розрахований на розгляд 
судових справ, які розслідувало НАБУ. Вона відрізнялась від свого 
попередника новою схемою прийому, вищими зарплатами, і особливою 
ретельністю нових членів служби. Також вона користується значною 
самостійністю в рамках служби, не залежачи від ресурсів та процедур 
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інших відділів. Ці заходи мали на меті забезпечити ефективну роботу 
САП незалежно від затримок реформи інших сфер ГПУ.

Проте, сподівання Заходу, що це призведе до ефективної боротьби з 
корупцією, незабаром розвіялись, оскільки САП та НАБУ почали 
обмінюватись звинуваченнями в тому, що інший перешкоджає 
антикорупційній кампанії. В той час як САП часто заявляє, що 
розслідування НАБУ настільки погано проведені, що не мають шансів 
на успіх у суді, НАБУ часто звинувачує САП у закритті справ за 
бажанням чи за наказом політичних лідерів. Як підтвердили інтерв’ю, 
проведені для цього документу, західні спостерігачі завжди виступали 
на боці НАБУ у цих суперечках, підсилюючи репутацію організації як 
єдиного бар’єру від потоку корупції. Як і у випадку ГПУ, керівництво 
САП та його політичні зв’язки лежать в основі розбіжностей.

Ворожнеча між САП та НАБУ досягла свого піку в 2018 році, коли 
перша (за сприяння СБУ) прослуховувалася в офісі голови САП Назара 
Холодницького. Операція виявила численні правопорушення 
Холодницького: його рішення повідомити деяких осіб, що щодо них 
ведеться слідство, призначити миролюбним прокурорам корупційні 
справи високого рівня, ізолювати та нападати на затятих прокурорів, 
відкладати розслідування або зовсім закривати їх, а також втручатися у 
справи. Луценко підтримав Холодницького, заявивши, що не буде 
доводити жодне із звинувачень до суду. КДКП заявила, що 
Холодницький поводився неетично і не виконував своїх обов’язків, але, 
ймовірно через політичні зв’язки, відмовилась відсторонити його від 
посади. Тим не менш, Холодницький завершить свій законно 
закріплений п’ятирічний термін у 2020 році. Оскільки процес 
призначення наступного глави САП буде мати вирішальне значення 
для майбутнього України, українським групам громадянського 
суспільства та західним спостерігачам слід ретельно контролювати 
процес відбору на посаду. Українські експерти також вимагають 
прийняття нового закону про САП, щоб прописати суворіші правила 
доброчесності та жорсткіший і прозоріший процес відбору.

Заміна вищого керівництва може здатися надто спрощеним та 
персоналізованим підходом до структурних проблем, і, отже, ймовірно, 
не відповідає виклику. Проте дослідники та фахівці, опитані для цього 
документу, погоджуються, що важливо спочатку змінити керівництво 
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таких установ як САП, перш ніж приймати нові закони. Дійсно, 
більшість українських антикорупційних законів містить мало недоліків, 
навіть якщо вони не бездоганно впроваджені. Більше того, здається 
між оперативниками, слідчими та іншим особовим складом в різних 
правоохоронних органах України мало ворожнечі. Навіть, якщо 
виникають сутички між керівниками організацій, службовці, як 
правило, із задоволенням працюють із своїми колегами з інших служб 
до тих пір, поки «руйнівні» накази не надходять зверху і не підривають 
їх професійні наміри. Серед них існує консенсус, що неправомірна 
поведінка описана вище, виникла через те, що такі лідери, як Луценко 
та Холодницький за розпорядженням членів уряду прагнули захистити 
політично пов’язаних діячів. Якби ГПУ керувала особа віддана 
захищати службу від таких інтересів, вони стверджують, це була б інша 
організація: вона все ще була б заплутана корисливими інтересами, але 
ці інтереси було б легко виявити і владнати. Такий лідер також надав 
би новим самоврядним органам більше шансів збільшити свої 
повноваження.

На структурному рівні ГПУ готова вдосконалити свої процедури 
управління людськими ресурсами, запровадивши процедури ветування 
призначень та збільшивши прозорість оцінювання результативності. 
Хоча ГПУ вже проводить їх, такі оцінювання наразі виступають як 
механізми забезпечення політичної лояльності, а не об’єктивного 
оцінювання діяльності прокурорів. Через широку недовіру до оцінювань 
якості новий процес зосередиться на кількісних факторах. Однак мало 
експертів за межами служби вірять, що новий підхід багато що змінить. 
Поки політична лояльність оцінюється вище за професіоналізм, 
високопоставлені керівники знаходитимуть способи зловживати 
новими процесами та керувати кар’єрою своїх підлеглих на власний 
розсуд. 

Реформа служби безпеки
Тим часом як ГПУ брала участь або відповідальність за деякі найбільш 
видимі та політично токсичні скандали в боротьбі з корупцією в 
Україні, СБУ потребує структурної реформи, що є менш очевидним, але 
має більш масштабні наслідки для України. СБУ є правонаступницею 
української гілки КДБ. Вона була створена з використанням 
законодавчої бази, ресурсів та засобів КДБ, які залишились на 
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території нової незалежної української держави. Прикордонна служба 
була єдиною частиною організації, яка відокремилася від неї під час 
переходу, перетворившись на незалежний правоохоронний орган. В 
2004 році тодішній Президент Леонід Кучма створив іншу незалежну 
службу відокремивши управління зовнішньої розвідки СБУ (хоча, як 
показали нещодавні судові справи, СБУ зберегла деякі можливості 
зовнішньої розвідки, особливо відносно Росії). Це була єдина реформа 
служби за Кучми.

Як наслідок, СБУ все ще має повноваження, які в західноєвропейській 
країні були б розподілені між кількома окремими установами. На 
додаток до її внутрішньої та зовнішньої розвідок, СБУ здійснює 
внутрішні контррозвідувальні та антитерористичні операції, а також 
розслідування організованої злочинності (включно з корупцією та 
податковими шахрайствами), контрабанду та інші правопорушення. 
Вона також наглядає та контролює інші слідчі та правоохоронні 
служби; здійснює перевірки безпеки;  проводить розвідку сигналів та 
іншу технічну розвідувальну роботу, таку як прослуховування та 
спостереження за комунікаціями; і захищає державну таємницю та 
убезпечує урядові комунікаційні системи. СБУ – це не тільки 
розвідувальна служба, а й правоохоронний орган, який може 
проводити незалежні розслідування, заарештовувати підозрюваних та 
утримувати їх під вартою. Служба має власні спецпідрозділи (так звана 
«Альфа»), які виконують різноманітні завдання, включно з 
затриманням, антитерористичними операціями та обшуками будинків. 
Всі інші служби, включно з Державним бюро розслідувань та НАБУ, 
повинні звертатись за допомогою до СБУ для участі в технічній 
розвідувальній роботі.

Завдяки широкому спектру повноважень та прямому підпорядкуванню 
Президенту СБУ може виступати зброєю, яка добре підходить для 
політичних воєн та особистого збагачення. В напівпрезидентській 
системі України вона конкурує з Міністерством внутрішніх справ, 
відповідними слідчими службами та спеціальними поліцейськими 
силами, а також Міністерством фінансів (з питань фінансових 
злочинів). Як і ГПУ, СБУ була важливим джерелом президентської 
влади, захищаючи інтереси Президента і нав’язуючи їх суспільству. 
Янукович володів цією владою з особливою необережністю, 
використовуючи СБУ для залякування журналістів-розслідувачів та 
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діячів опозиції. В 2010 році його уряд підписав Одеську угоду про 
«посилену співпрацю» з російською владою, фактично 
підпорядкувавши СБУ Федеральній службі безпеки (ФСБ) і залишивши 
її вразливою до проникнення російських шпигунів. Не дивно, що голова 
СБУ за доби Януковича Олександр Якименко в лютому 2014 року 
переїхав до Росії, взявши з собою ключових оперативних працівників та 
документи. Члени підрозділу «Альфа» широко підозрювались у 
причетності до фатальної стрілянини протестувальників під час 
Революції Гідності. Деякі з них навіть вступили до лав бойовиків-
сепаратистів на Донбасі.

Перший післяреволюційний керівник служби Валентин Наливайченко 
наголосив на необхідності люстрації всередині служби, особливо тих її 
частин, на які було покладене завдання розгорнути швидку операцію 
боротьби з повстанцями на сході. Однак він зіткнувся з жорсткою 
бюрократичною опозицією, і багато командирів СБУ оскаржували їх 
звільнення в суді. Хоча більшість польових оперативників СБУ 
позитивно відкликались щодо реформ Наливайченка, він був 
звільнений у 2015 році після сутички з політичним керівництвом і ГПУ 
через боротьбу з корупцією на високому рівні.

З часу відставки Наливайченка уряд не зробив жодних спроб 
реформувати СБУ. Таким чином, тривають дебати щодо того, до якої 
міри СБУ знову стала частиною президентської системи, і чи 
залишились окремі частини служби, які можуть самостійно вести 
боротьбу з корупцією. Найбільш горезвісна частина СБУ в цьому 
відношенні – Директорат «К», на який покладається завдання боротись 
з корупцією та організованою злочинністю. Керівники директорату 
викликали громадський гнів через потурання розкішному способу 
життя, що далеко виходить за рамками доступного на їхні зарплати.

Гірше того, члени Директорату «К» брали участь в брудних кампаніях, 
спрямованих проти реформаторів та антикорупційних активістів. 
Директорат настільки глибоко переплетений з бізнес-елітою України, 
що це стримувало інвестиції, і тим самим стало тягарем для економіки. 
Наприклад, українські промисловці найняли місцевих агентів СБУ щоб 
розслідувати своїх конкурентів та звести нанівець їх підприємницьку 
діяльність. Як пояснив один високопоставлений чиновник з країни-
члена ЄС, опитаний для цього документу: «Директорат «К» не бореться 
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з корупцією; він очолює корупцію». Наразі співробітники СБУ звільнені 
від електронного декларування своїх статків та активів – офіційно, щоб 
захистити їх розслідування та прикриття. Однак це звільнення також 
стосується найвищих посадових осіб, призначених указом Президента, 
а також високопоставлених керівників ліній, які не проводять таємних 
операцій. Не варто й говорити, що антикорупційні контролери гостро 
критикують цю практику.

Запобігання зловживанням влади є однією з причин реформування 
СБУ, але ще однією ключовою причиною є підвищення ефективності та 
професіоналізму організації. Налічуючи близько 31 тисячу працівників 
ця служба є більшою ніж всі розвідувальні організації (включно з 
внутрішньою, зовнішньою, електронною та військовою розвідувальними 
службами) будь-якої країни-члена ЄС. Це не обов’язково означає 
велику кількість польових операцій, оскільки багато хто з працівників 
працює над бюрократичним та соціальним забезпеченням СБУ. 
Вшановуючи спадщину КДБ, СБУ все ще утримує власні дитячі садки, 
школи, лікарні та будинки престарілих. Оскільки бюджет розтягнутий 
між такою кількістю кадрів, низькі зарплати ускладнюють 
працевлаштування кваліфікованих слідчих та оперативних працівників. 
Детектив НАБУ або нового Державного бюро розслідувань заробляє 
приблизно втричі більше, ніж агент СБУ. Протягом 1990-х та на 
початку 2000-х соціальний престиж роботи та кар’єрні можливості 
були достатніми щоб забезпечити СБУ талановитими кандидатами. Але 
сьогодні армія має однаковий престиж як патріотична організація. Це 
означає, що ті, для кого це є мотиваційним професійним фактором, 
скоріше захочуть вступити до армії. Серед людей, опитаних для цього 
документу, була поширена згода, що СБУ потребує реформи. Не було 
єдиної думки щодо того, наскільки глибоко така реформа повинна 
торкнутись існуючих повноважень, структур та процедур. 

Також є суттєвий запит на зміни від працівників СБУ, особливо 
молодих оперативників. Незважаючи на весь негативний тиск 
протягом останнього десятиліття, СБУ зберігає багато розумних і 
відданих агентів. Її контррозвідувальні та контр-підривні гілки зірвали 
незліченну кількість нападів, замахів та інших актів підривної 
діяльності на сході України, навіть якщо це залишилось майже 
непоміченим на Заході. Справді, міжнародне розслідування трагедії 
МН-17 нікуди б не привело, якби не спостереження та 
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прослуховування СБУ винищувачів сепаратистів. Поки що арешт 
Володимира Борисовича Цемаха в умовах жорсткої операції на 
передовій надав єдину відчутну можливість притягнути до 
відповідальності осіб, відповідальних за збиття літака, що перевозив 
298 осіб. Затримання було майстерною командною операцією, якій 
варто аплодувати. Дійсно, на вході в головну будівлю СБУ перед 
обличчям постає стіна, на якій вшановується пам’ять про зростаючу 
кількість агентів СБУ, які загинули за свою країну – тверезе 
нагадування про те, що вони займаються не комфортними, 
безризиковими справами.

СБУ працює над тим, щоб максимізувати цінність підготовки своїх 
контррозвідників, регулярно переводячи їх у зону бойових дій і назад. 
Як результат, їхній оперативний досвід найкращий в Європі. Те саме 
стосується членів управління кібербезпеки СБУ. Департамент, де 
переважають молоді спеціалісти, щодня бореться з російськими 
кібератаками та кібер-шпигунством.

Україні потрібні ці служби, особливо у воєнний час. І, незважаючи на 
часте використання урядом Порошенка конфлікту як приводу для 
ухилення від реструктуризації, багато молодих співробітників хочуть 
бачити таку реформу якнайшвидше. Вони хочуть стати частиною 
служби західного типу, яка може бути легко інтегрована у західні 
структури співпраці. Вони вважають, що діяльність Директорату «К» та 
участь СБУ у внутрішніх політичних іграх є згубною для основної місії 
організації та стандартів професіоналізму.

Повільний прогрес реформи

Посольство США в Києві, Консультативна місія Європейського Союзу 
та Офіс зв’язку НАТО – спільно відомі як Міжнародна консультативна 
група – координували спроби реформи СБУ, але прогрес був повільний. 
Частково це пов’язано з тим, що головним пріоритетом Адміністрації 
Президента було забезпечення того, щоб служба залишалась 
податливою і необов’язково ефективною чи прозорою. Таким чином, 
навіть коли проступки СБУ потрапляли до міжнародних заголовків, 
реформи зупинялись до того, як могли серйозно загрожувати статусу-
кво.

Однак незадовго до саміту НАТО в червні 2018 року два роки тиску 
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Міжнародної консультативної групи на Україну щодо прийняття закону 
«Про національну безпеку» виправдали себе. Група домоглася успіху за 
умови надання 250 мільйонів доларів США військової допомоги при 
прийнятті закону. Адміністрація Порошенка по суті хотіла використати 
закон для закріплення статусу-кво, але США, Європейський Союз та 
НАТО вимагали, щоб він включав декілька реформ, зокрема стосовно 
розвідки. Закон регулює повноваження та відносини між організаціями 
оборони та безпеки України; на практиці це забезпечує основу для 
перетворення пострадянського сектору безпеки України в сучасний 
європейський.

Враховуючи, що це рамковий закон, для його повного виконання 
необхідні подальші законодавчі акти. Тим не менш, вже можна 
побачити потенціал закону підштовхнути подальше реформування, але 
також і лазівки, які він може створити. Стаття 19 закону визначає такі 
компетенції СБУ: контррозвідка, боротьба з тероризмом, захист 
об’єктів критичної інфраструктури та охорону державної таємниці. З 
великим успіхом для реформаторів це визначення виключає будь-яку 
згадку про операції з протидії організованій злочинності, економічні 
злочини чи корупцію – основні обов’язки Директорату «К».

Тим не менш, нове законодавство визначає СБУ як унікальний 
правоохоронний орган, який збереже свої спецпідрозділи, 
залишаючись гібридною спеціальною поліцією та розвідувальною 
службою. На очах українських лідерів ця обширна структура 
узгоджується з ціллю вестернізації інституцій України, оскільки СБУ 
буде побудована за зразком польського Агентства внутрішньої безпеки 
(ABW). Тим не менш, як продукт перетворень колись могутньої Служби 
безпеки, «ABW» виділяється значною потужністю в порівнянні з 
іншими європейськими внутрішніми спецслужбами.

Щоб продовжити впроваджувати реформи сфери безпеки, Україна 
планує найближчим часом прийняти такі законодавчі акти:

Закон про СБУ. Це буде ключовим для реформ, оскільки він 
більш детально визначить обов’язки і повноваження організації та 
встановить положення щодо її співпраці з іншими слідчими та 
правоохоронними органами. Він також торкнеться 
реструктуризації, деполітизації та демілітаризації. Зважаючи на 
важливість закону, за лаштунками проводяться інтенсивні 
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переговори щодо конкуруючих проектів закону. Деякі учасники 
дискусій намагаються зберегти роль Директорату «К», вкотре 
поклавши на СБУ відповідальність за «економічну контррозвідку» - 
всупереч закону «Про національну безпеку».
Закон про парламентський контроль за діяльністю 
розвідувальної спільноти. Це створить постійний комітет в 
українському парламенті для нагляду за розвідувальними 
службами. До складу комітету входитимуть співробітники, які 
мають спеціальний дозвіл на доступ до документів із служб. Однак 
між законодавцями існує значна суперечка щодо того, наскільки 
широким повинен бути цей доступ та які типи звітів розвідувальні 
служби повинні надавати парламенту.
Закон про державну таємницю. Оскільки сектор безпеки 
України зазнає глибоких структурних змін, для створення 
співпраці між розвідувальними та правоохоронними органами 
необхідно створити загальну системи класифікації інформації та 
видачі дозволів на доступ до секретної інформації. Оскільки СБУ, 
безсумнівно, збереже монополію на видачу дозволів на доступ до 
секретної інформації, важливо точно визначити вид інформації, 
яку слід класифікувати та хто повинен мати до неї доступ. Знову ж 
таки, існують різні проекти закону – і всі вони включають чотири 
різних рівня класифікації.

Закон «Про національну безпеку» доручив Кабінету Міністрів, Раді чи 
Адміністрації Президента впровадити його положення протягом шести 
місяців. Однак влада пропустила цей термін через бюрократичне 
небажання брати участь у процесі і відхилення Міжнародною 
консультативною групою першого проекту закону.

Жодна з версій проектів закону не була офіційно зареєстрована в 
парламенті або оприлюднена. Проект, переданий Адміністрації 
Президента, був написаний лідерами СБУ і великою мірою зберігає 
статус-кво, в деяких випадках надаючи СБУ ще більше влади. Проект 
зберігає роль Директорату «К» у боротьбі з економічною 
контррозвідкою та перейменовує деякі повноваження СБУ для 
дотримання букви, але не духу закону «Про національну безпеку».

Хоча проекти закону про службу різняться за ступенем демілітаризації 
СБУ, вони викликають критику з боку всіх членів Міжнародної 
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консультативної групи. Це відбувається тому, що міжнародна спільнота 
бачить реструктуризацію, зменшення повноважень, деполітизацію та 
посилений нагляд як набагато важливіші питання ніж демілітаризація. 
Поточні проекти закону не тільки не зможуть перебудувати СБУ 
довкола основної контррозвідувальної та антитерористичної місії, але 
також звільнять її від зобов’язань співпрацювати з іншими слідчими 
службами. Законопроект настільки консервативний, що він вимагає 
іншого підходу навіть зсередини СБУ.

Андрій Левус, колишній депутат Ради, підготував інший проект закону 
про СБУ, але він залишився в парламентському комітеті з питань 
розвідки. За словами західних чиновників, документ набагато більше 
відповідає практиці НАТО та ЄС в порівнянні з проектом, написаним в 
СБУ. Цього досягнуто шляхом звуження повноважень СБУ до чотирьох 
місій, визначених в законі «Про національну безпеку». Левус, союзник 
Наливайченка, був одним з небагатьох депутатів Ради, який глибше 
знав СБУ та розвідку. Його бачення радикально реформованої СБУ має 
симпатиків всередині самої служби, якщо необов’язково серед 
колишніх лідерів. Проблема в тому, що його партія «Народний фронт» 
не пройшла в Раду на виборах в 2019 році, і ніхто точно не знає, якому 
новому члену парламенту буде доручено розробляти закони про 
розвідку і сектор безпеки.

Тим часом, Левус також подав в Раду проект закону про 
парламентський нагляд, написаний за участю Міжнародної 
консультативної групи. Але Рада ще не голосувала за нього. По суті, 
процес зупинився в лютому 2019 року, коли президентські вибори 
поглинули увагу політичних партій. Групи громадянського суспільства 
та західні радники хочуть, що комітет був добре укомплектований і мав 
доступ до оглядів результатів всіх розвідувальних операцій.

Українські органи безпеки загалом прагнуть зменшити чисельність 
комітету з питань розвідки і зберегти поточні операційні процедури 
звітності, надаючи Раді лише обширні щорічні огляди, які 
підсумовують діяльність служб розвідки, а не конкретні деталі про 
місії. Ці органи побоюються, що більш детальні огляди поставлять під 
загрозу їх операційну безпеку, особливо якщо проросійські депутати 
парламенту отримають більший доступ до розвідки. Однак для 
розслідування порушень прав людини та зловживань владою 
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необхідний ретельний процес нагляду та перегляду з залученням осіб 
поза урядом – і, таким чином, запобігти втягуванню СБУ у внутрішнє 
політичне суперництво. Уряд, що йде у відставку, віддає перевагу 
комітету, який має мінімальну роль, і тому не становить серйозної 
загрози для його контролю.  НАТО стверджує, що докладні огляди не 
ставитимуть під загрозу операційну безпеку, оскільки представлені 
звіти будуть передані в комітет тільки після закінчення операції.

Українські служби безпеки мають незначний досвід перегляду їхньої 
оперативної практики сторонніми особами. Дійсно, такий рівень 
парламентського нагляду унікальний на пострадянському просторі: 
оскільки комуністична традиція надає перевагу секретності та 
непрозорості, прозорість здається абсурдною для оперативних 
працівників, які непризвичаєні до неї. На противагу цьому, всі західні 
країни підтримують жорсткий парламентський нагляд (або судовий 
нагляд, як у США) за розвідувальними службами в тій чи іншій формі. 
І, судячи з європейського досвіду, роль парламентарів в оцінці 
повсякденної розвідувальної роботи була перебільшена в українській 
дискусії. Насправді, члени комітету з доступом до секретної інформації 
– зазвичай колишні агенти розвідки – виконують більшу частину 
роботи, збираючи дані, отримані від служб, і потім інструктуючи 
депутатів з питань, які вони вважають політично чутливими. 

В будь-якому разі, дійсно ефективний наглядовий комітет 
потребуватиме відповідних ресурсів, якщо він повинен створити більш 
прозору і підзвітну СБУ. Така зміна всередині службі означала б 
остаточний розрив із радянською спадщиною і, враховуючи її історичну 
роль в політиці, стала б важливим кроком на шляху вестернізації.

Закон про державну таємницю, до якого ще немає зареєстрованого 
законопроекту, не призвів до великої політичної боротьби. Це 
пов’язано з його відносно технічним характером – який все ж може 
викликати проблеми. Україна розробила чотирирівневу систему 
класифікації, засновану на системі класифікації НАТО. СБУ буде 
виключно відповідальна за видачу дозволів на доступ до секретної 
інформації і проведення перевірок людей, які звернулись за ними.

Поки що все добре. Проте є дискусії щодо того чи найнижчий рівень 
класифікації має бути розроблений відповідно до дозволів НАТО, 
Великобританії чи України. Цей рівень широко використовується для 
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більшості паперової роботи у міністерствах, до рівня місцевих органів 
влади. Якби СБУ довелось видавати дозволи на доступ до секретної 
інформації кожному чиновнику, який читав документи цього рівня 
класифікації, це б створило основне вузьке місце в такій роботі. 
Представники українського громадянського суспільства побоюються, 
що наслідки затримок можуть бути використані для того, щоб зірвати 
роботу наглядових установ. Наприклад, багато гілок уряду можуть 
ухилитись від нагляду, якщо бюрократичні вимоги затягнуть дозволи 
для працівників Національного агентства з питань запобігання корупції 
(НАЗК), які розглядають електронні декларації, для працівників 
наглядового комітету, або для суддів, які наглядають за 
розслідуваннями СБУ. Уряду потрібно або створити простіший, 
децентралізований процес видачі дозволів на доступ до секретної 
інформації, або переробити свою систему класифікації.

Ефективне впровадження

Процес розробки та імплементації цих трьох законів буде вирішальним 
для забезпечення успіху реформ сектору безпеки України. Як 
обговорювалось вище, ці закони вимагатимуть зміни в організаційних 
структурах державних органів – і навіть добре розроблені закони 
можуть бути марними, якщо вони погано впроваджені (або не 
впроваджені зовсім). Відтак, ефективне впровадження законів 
вимагатиме ретельного моніторингу складних процесів та, де це 
доречно, підтримки від західних партнерів України у кількох ключових 
сферах.

Битва за повноваження СБУ також певною мірою є битвою за її 
структуру. Це можна побачити в новому законі «Про національну 
безпеку» у скороченні ролі СБУ у боротьбі з організованою 
злочинністю та корупцією. Оскільки заступник голови СБУ завжди є 
також керівником Директорату «К» і обирається Президентом, до 
недавнього часу відомство мало значну політичну підтримку у цій битві.

Зеленський призначив свого друга дитинства Івана Баканова 
виконуючим обов’язки голови СБУ – на роль, яка на відміну від повної 
посади, не потребує затвердження парламентом. Хоча Баканов 
спочатку планував провести глибокі реформи в службі, відколи він 
обійняв посаду вищі керівники СБУ піддавали його інтенсивному 
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лобіюванню та бюрократичним хитрощам, щоб затримати цей процес. 
Він постає перед проблемою встановлення свого авторитету в службі, 
особливо з огляду на те, що він не має досвіду в розвідці. Більше того, 
Баканову потрібно протистояти прагненням СБУ займатись 
економічною контррозвідкою. Наразі він планує реструктуризувати 
службу, щоб гарантувати, що жоден з її відділів не розслідує 
економічну злочинність, корупцію чи контрабанду. Після змін СБУ 
буде консультуватись з НАБУ чи Державним бюро розслідувань щоб 
спільно розслідувати будь-які злочини, які відіграють роль у російських 
підривних заходах чи інших злоякісних іноземних діях.  

Це залишає питання про те, що робити з Директоратом «К», головою 
якого також є Баканов, оскільки він фактично є зараз і заступником 
голови СБУ. Директорат «К» налічує близько 2 тисяч працівників 
(статистичні дані щодо особового складу СБУ та внутрішніх структур 
класифіковані). Це може здатись невеликою частиною СБУ в цілому, 
але це багато в порівнянні з іншими слідчими службами: наприклад, 
НАБУ має тільки 700 працівників, 200 з яких є слідчими детективами.  
Як наслідок, інші служби побоюються, що весь департамент буде 
повністю переведений в інше міністерство, або перетвориться на нову 
фінансову слідчу службу. Це б зберегло існуючі структури, мережі, 
родинні зв’язки та залежності в підрозділі – і з ними багато історичних 
проблем Директорату «К».

Після аудиту члени директорату повинні інтегруватись в інші служби 
на індивідуальній основі. Незважаючи на погану репутацію організації, 
не всі її детективи корумповані. Також деякі члени Директорату «К», 
які вдавались до неправомірної поведінки, можуть змінити свої підходи, 
якщо їх забрати з середовища, яке характеризується широко 
поширеною корупцією.

Для деполітизації СБУ Україна повинна зменшити роль Президента у 
керуванні службою. На даних момент Президент призначає всіх її 
головних командирів на службу, аж до керівників регіональних 
відділень. Він може обирати призначених на свій смак і не обмежений 
жодною формою комісії, внутрішнім оцінюванням ефективності чи 
тендерним процесом. Оскільки ця свобода дозволила Президенту 
вимагати особистої та політичної лояльності від призначених на 
службу, Україна повинна прописати обмеження впливу Президента на 
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службу в новому законі про СБУ, підпорядковуючи процес кар’єрного 
зростання жорстким правилам та адміністративним нормам.

Демілітаризація СБУ також буде важливою, хоча й менш ніж процеси 
реструктуризації чи деполітизації. Демілітаризація передбачає 
передачу широкої соціальної та логістичної інфраструктури до інших 
міністерств, тим самим звільняючи фінансові ресурси організації та 
зменшуючи її потребу в адміністративних працівниках. Демілітаризація 
також включатиме зміни організаційної культури СБУ, трудового 
законодавства, оперативних процедур та обов’язків. Якщо цей процес 
буде правильно впроваджений він може забезпечити перевірку 
працівників служби та відсторонити тих, хто був залучений до 
неправомірних дій описаних вище. Зважаючи на уроки, які Україна 
отримала з досвіду судової реформи, процес демілітаризації повинен 
значною мірою покладатись на міжнародну допомогу – в цьому випадку 
від європейських, канадських та американських агентств.

Впровадження сучасного управління людськими ресурсами – 
включаючи оцінювання ефективності роботи, перевірку позицій та 
(внутрішньо) прозорі підвищення, внутрішні комунікації та певну 
форму представництва інтересів працівників – також має бути 
частиною реформ СБУ. Через основні заходи з реструктуризації, які 
стоять перед службою, її співробітники зараз відчувають велику 
незахищеність. Однак процес надасть можливість збільшити ротацію та 
призначити керівників нових підрозділів. Якщо Україна добре з цим 
впорається, це підвищить ефективність та законність СБУ. Якщо країна 
цього не зробить, це може викликати розчарування серед службовців 
та призвести до відтоку кваліфікованих, вмотивованих людей зі служби. 
Як показують тверезі результати українських спроб реформування 
судової влади, не слід сприймати успіх як належне.

Чи є Президентство Зеленського 
можливістю для реформаторів?
Зеленський переміг Порошенка на виборах у травні 2019 року багато в 
чому завдяки тому, що він закликав до змін. І прагнення українців до 
змін є зрозумілим. Досі з 2014 року реформи країни прогресували 
виключно повільно, і вони не торкнулись ядра корупційних мереж 
високого рівня. У той час як справи значно покращились з часів епохи 
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Януковича – особливо що стосується дрібної корупції та прозорості 
уряду – уряд ще не виконав вимоги громадськості щодо ув’язнення 
корумпованих чиновників. Чим більше українців змушують нести тягар 
реформ і перебудови – а також військові зусилля – тим більше зростає 
їхня ненависть до чиновників-хабарників. Громадський гнів і недовіра 
поширюються по всій Україні.

Зеленський міг би скористатись цими настроями для просування 
реформ, зокрема, оскільки українські виборці дали йому широкі 
повноваження на зміни. Але залишається незрозумілим чи спровокує 
він тривалі зміни, і якщо так, чи будуть ці зміни такими, яких прагнуть 
українці. Наразі українська спільнота політичних експертів виглядає 
поляризованою у своїх поглядах на нового Президента. І опоненти 
Зеленського, і його прихильники використовують кожен незначний 
інцидент, щоб довести свої точки зору. Проте вони також визнають, що 
щодо нього є багато запитань без відповідей. Оцінка нинішньої ситуації 
не є однозначною, але, тим не менш, вже є деякі свідчення щодо його 
ставлення до реформи.

Під час передвиборчої кампанії, а також у кількох приватних розмовах 
з представниками ЄС Зеленський відкрито налаштований щодо 
реформи СБУ та ГПУ. Він пообіцяв призначити нового генпрокурора. 
Оскільки його партія здобула перемогу на парламентських виборах в 
липні, він тепер має повну підтримку в Раді для своєї програми реформ. 
Якщо не зміни до Конституції, то будь-який інший закон він зможе 
прийняти. І він, і його призначенці в Адміністрації Президента 
поставили масштабні цілі для майбутнього уряду.

Призначення Зеленським Андрія Богдана, який обіймав урядові посади 
в епоху Януковича і працював адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, 
на посаду голови Адміністрації Президента викликало критику 
антикорупційних експертів та організацій громадянського суспільства. 
Однак ці групи загалом позитивно відреагували на його вибір Руслана 
Рябошапка для роботи над антикорупційними питаннями. Рябошапка, 
який раніше працював у НАЗК, має багато контактів в організаціях 
громадянського суспільства. Як і інші в команді Зеленського, такі як 
Айварас Абромавичус. Колишньому міністру економіки та жорсткому 
реформатору, Абромавичусу доручили реструктуризацію 
Укроборонпрому, горезвісно корумпованого та неефективного 
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державного збройного конгломерату. Зеленський призначив 
Олександра Данилюка, колишнього міністра фінансів в уряді 
Гройсмана, секретарем Ради національної безпеки та оборони. 
Данилюк буде ключовим у реформі сектору безпеки, особливо оскільки 
він буде задіяний у розробці відповідного законодавства. Данилюк 
дуже активно наполягає на реформуванні СБУ, а Рябошапка підтримує 
ці зусилля. Ці двоє людей можуть стати тими, до кого будуть 
звертатись європейські дипломати для підтримки зусиль з 
реформування. Нарешті, Владислав Бухарєв, новий голова Служби 
зовнішньої розвідки України, розділяє думки. Це пов’язано з тим, що 
він має довгу кар’єрну історію в СБУ та розвідувальному секторі 
України, дивлячись ширше, деякі реформатори не можуть сприймати 
його інакше ніж того, хто колись очолював Директорат «К», а відтак, як 
представника системи.

Загалом команда Зеленського має потенціал для здійснення справжніх 
реформ. Але поки що не варто аплодувати новому Президентові. 
Перший коаліційний уряд Порошенка-Яценюка також призначив 
багато реформаторів, тільки для того, щоб вони один за одним 
відсторонились через розчарування від перешкод, які склалися в їх 
роботі, і через спроби вищих керівників приховати корупційну 
поведінку. 

Призначивши Баканова головою СБУ Зеленський принаймні 
підтвердив, що вважає організацію важливою. Однак Президент 
приголомшив міжнародних спостерігачів, коли вимагав від СБУ 
швидких результатів в боротьбі з корупцією – це прямо протилежно 
тому, чим має займатися служба. Кілька тижнів по тому СБУ провела 
добре організовану конференцію, щоб оприлюднити свої останні успіхи 
у боротьбі з контрабандою – ще одним повноваженням, яке 
реформатори та міжнародні радники хочуть, щоб служба втратила. 
Деякі з них тепер побоюються, що швидкі перемоги у цій боротьбі – 
Директорат «К», мабуть, найкраще знає про корупцію серед вищих 
посадових осіб; він є її частиною – може взагалі відмовити Зеленського 
від реформування підрозділу. Директорат може маніпулювати деякими 
правоохоронними успіхами (і позитивне висвітлення у ЗМІ сприяє 
цьому) для виживання і отримання операційної свободи. Бюрократична 
політика СБУ також пасує підходу Зеленського стилю генерального 
директора: він прагматичний, схоже не має глибоких поглядів на 
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юридичні та структурні питання і, щонайменше в цьому випадку, 
підтримує будь-яке рішення, яке дає швидкі результати, навіть якщо це 
рішення нестійке і піддається зловживанням.

Проте, знову ж таки, зарано робити висновки щодо реформаторських 
зусиль Президента. Зеленський замінив більшість обласних керівників 
та керівників підрозділів СБУ молодшими службовцями. Ці нові 
посадовці, здається, прагнуть реструктурувати службу і поставити 
контррозвідку, особливо боротьбу з російською підривною діяльністю, в 
основу цього. Якщо СБУ перебудується таким чином, інші служби 
повинні будуть взяти відповідальність за розслідування інших злочинів 
і, як було сказано вище, проводити спільні з нею розслідування там, де 
це необхідно. Багато співробітників СБУ висловлюють сподівання, що 
вони будуть мати змогу залучатись до операцій з меншим політичним 
втручанням, аніж вони зазнавали за Порошенка. Щоб швидко 
скоротити неправомірну поведінку Директорату «К», керівництво СБУ 
запровадило «гарячу лінію» для співпраці з Американо-Українською 
Діловою Радою. Це має полегшити процес повідомлення про 
зловживання слідчими силами СБУ, виявляючи корумповані осередки 
всередині служби, і тим самим заспокоїти інвесторів в Україні. Однак, 
хоча це хороший тимчасовий захід, він не заміняє структурну реформу.

Данилюк заявив, що створить дев’ять груп для планування реформи 
сектору безпеки, одна з яких стосуватиметься СБУ. Обнадіює те, що він 
також взяв на себе зобов’язання залучити до роботи Міжнародну 
консультативну групу. Однак він ще не встановив чіткого порядку 
денного роботи цих груп над проектами реформаторських законів 
України. Це особливо хвилює в час, коли деякі урядовці в Києві 
здаються все більш переконаними, що вони можуть реформувати СБУ 
без прийняття нового закону про службу. Навіть якби уряд 
добросовісно здійснив таку реформу, брак правової бази для неї 
залишив би відкритою можливість для її скасування наступним 
Президентом. Більш позитивним є те, що Данилюк має намір створити 
нову службу фінансових розслідувань, яка візьме на себе багато 
повноважень Директорату «К». Оскільки він є кандидатом на пост 
прем’єр-міністра, західні держави повинні уважно слухати Данилюка.

Дійсно, їм треба уважно стежити за всіма реформаторськими 
зусиллями в Києві. Заявлена мета Зеленського застосувати закон 
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України про люстрацію до посадових осіб, призначених Порошенком, 
може бути непропорційно суворою. Хоча ця мета переважно 
стосувалась позиціювання кампанії напередодні парламентських 
виборів, це змусило понервувати всіх, хто працював на уряд за 
Порошенка, включно зі справжніми реформаторами. За Януковича 
корупція та зрада були інституціалізовані. На противагу цьому, за 
Порошенка уряд боровся з корупцією тільки наполовину, але також 
призначав багатьох порядних, професійних чиновників.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо 
Порошенка у травні 2019 року – відразу ж після того, як він програв 
вибори – нібито за зраду і зловживання владою, пов’язаними з його 
оголошенням надзвичайного стану в листопаді 2018 року. Це 
викликало занепокоєння з приводу того, що Україна може з’їхати в 
епоху пострадянського правосуддя помсти, в якому судові та слідчі 
служби стають інструментами для залякування колишніх лідерів і 
нинішньої опозиції. Якщо це так, нереформована СБУ та політично 
лояльний генеральний прокурор могли б легко стати втягнутими в ще 
більш корумповані владні ігри в Україні. Як тільки ти починаєш 
контролювати систему, завжди є спокуса використати її.

Зацікавлені кола в бюрократії – багато членів якої шоковані новою 
політичною реальністю – швидше за все знайдуть способи утвердитись 
з владними силами та чиновниками. Для міжнародної спільноти зараз 
час повернути реформу правоохоронного сектору на порядок денний 
українського уряду.

Що слід робити Європі?
Європейська підтримка, тісно узгоджена з Міжнародним валютним 
фондом, Канадою та США, мала вирішальне значення в підтримці 
інституційних реформ та політичних перетворень в Україні. Так буде і 
надалі. Чим тісніше прибічники України співпрацюють між собою, тим 
краще. В цьому контексті більшість рекомендацій Європейської ради з 
міжнародних відносин щодо аудиту реформ залишаються актуальними. 
Тим часом Європі слід пильно стежити за низкою ключових майбутніх 
подій: 

Прийняття нового закону про генерального прокурора.
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Призначення нового генерального прокурора.
Призначення нового голови САП.
Прийняття нового закону про СБУ.
Прийняття нового закону про парламентський нагляд.
Прийняття закону про державну таємницю.
Перегляд Кримінально-процесуального кодексу.
Створення нової служби фінансових розслідувань.
Процес реструктуризації СБУ, зокрема розформування 
Директорату «К», та запровадження нових нормативних актів для 
деполітизації служби.

Оскільки будь-який з цих кроків може піти не так, Європі слід 
визначити як вона може використати свій вплив на український уряд, 
щоб забезпечити успіх усіх заходів. Роблячи це, блок має зосередитись 
на шляхах протидії зацікавленим колам в Україні.

Багато українців висловлюють гіркі розчарування через піднесення 
проросійських націоналістичних партій в Європі, байдужість деяких 
європейських країн до війни, яку Росія розпочала проти України, і 
нейтральну риторику, яку деякі європейські дипломати 
використовують для описання конфлікту. Проте більшість українців все 
ще бачать Європу як приклад, орієнтир, а також центр уваги і мрію у 
публічному дискурсі. Сюди входять також працівники СБУ, як і 
активісти громадянського суспільства: їхні ідеї про те, що робить 
Європу європейською можуть відрізнятись, те саме можна сказати і 
про громадян ЄС. Дійсно, взаємодія з Європою все ще є питанням 
престижу для України. Європейські думки та поради – почуті на 
консультаціях, прийомах, консультаціях, самітах тощо – мають 
значення.

Таким чином, перше, що мають зробити європейські політики, які 
працюють над Україною, - це просто: говорити з українськими 
політиками якомога більше і піднімати питання реформ у секторі 
безпеки наполегливо і чітко. Європейці повинні докласти всіх зусиль, 
щоб вказати на недоліки поточних реформ новим міністрам, голові 
Ради, керівникам делегацій до двосторонніх парламентських комітетів 
та вищим посадовим особам, призначеним після виборів.

З 2016 року, коли ЄС уклав Поглиблену та всеосяжну угоду про вільну 
торгівлю з Україною, а також схему лібералізації візового режиму, 
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європейські уряди мають декілька суттєвих точок тиску, які вони 
можуть використовувати для заохочення реформ у країні. Проте 
Україна гостро потребує фінансової підтримки для своїх 
інфраструктурних проектів, особливо тих, що на постраждалому від 
війни сході. ЄС слід запропонувати такі інвестиції за умови, що Київ 
приймає і впроваджує обговорене вище законодавство про реформи. 
Блок може стимулювати реформи, пообіцявши знизити квоти на імпорт 
сільськогосподарської продукції та інших обмежених товарів.

В минулому макрофінансова допомога, суворо обумовлена реформами, 
була одним із найсильніших важелів впливу ЄС на Київ. Наразі 
реформа СБУ не є умовою найбільшого і найважливішого з таких 
пакетів: пакету від МВФ. Але ЄС планує надати Україні 
макрофінансовий пакет допомоги на суму 1 мільярд євро, який він 
може прив’язати до призначення нового генерального прокурора, а 
також надійних нових законів про СБУ, парламентський нагляд і 
державну таємницю.

Консультативна місія Європейського Союзу має великий фонд 
спеціалістів та експертів, яких він може залучити до контролю за 
впровадженням реформ Україною. І ЄС має можливість фінансувати ці 
заходи, працюючи разом з Агентством США з міжнародного розвитку в 
рамках гнучкої системи контролю. В цьому європейські та 
американські активи добре доповнюють одне одного. Аналогічно, 
європейські та американські чиновники погоджуються щодо типів 
реформ, яких потребує Україна, підтримуючи один одного у виявленні 
їх бажання змін в країні і координуючи нагляд за процесом. Глибока 
практична співпраця з США є ключовою для європейської підтримки 
України.

Коли напруга між Білим домом та європейськими столицями зростає, 
зусилля щодо захисту практичної співпраці від політичного втручання 
та ідеологічної ворожнечі є життєво важливим для порядку денного 
реформ в Україні. Наприклад, коли Росія захопила українські судна та 
моряків в Керченській протоці в листопаді 2018 року, Україні потрібна 
підтримка ЄС та США для допомоги захисту її безпеки в Чорному морі. 
Міжнародний трибунал ООН з морського права в Гамбурзі визнав ці дії 
Росії проти українських моряків незаконними та вимагав їх звільнення. 
Оскільки Росія із задоволенням ігнорує постанови, лише тиск із боку 
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Заходу, можливо з санкціями та блокадами, змінить розрахунки 
Москви. З цією метою в минулому році НАТО збільшила воєнно-
морську присутність у Чорному морі, проводячи відвідування портів та 
навчання, які забезпечили заспокоєння української громадськості, яка 
чудово знає про ці події. На даний момент США очолили ці зусилля, з 
лише обмеженою участю західноєвропейських країн. Але це може 
змінитись. У поєднанні з посланнями європейських політичних лідерів 
про підтримку та вимогами до проведення реформ, така дипломатія 
зброї може стати цінним інструментом європейського впливу.

Нарешті, бюрократична допомога та міжвідомчі контакти – це 
непримітний, але корисний довгостроковий інструмент впливу на 
українських чиновників. Незалежно від служби чи підрозділу, в якому 
вони працюють, ці посадові особи хочуть, щоб Україна вестернізувала 
свої установи. Соціалізовані в радянських чи пострадянських умовах, 
вони часто мало знають як насправді працюють західні інституції, не в 
останню чергу судові системи та розвідувальні служби. Проте вони 
прагнуть набути досвіду на Заході, бачучи перспективу подальшої 
співпраці і визнання західними інституціями як сильний стимул для 
проведення реформ.

Багато українських чиновників спочатку дивуються західним правилам 
щодо прозорості, підзвітності та доброчесності. Проте як тільки вони 
набувають за кордоном практичного досвіду того, як працюють ці 
правила, вони розуміють, що такі положення не заважають їх роботі та 
можуть допомогти Україні. Звичайно, бюрократичні програми обміну 
жодним чином не матимуть істотного впливу на коротко- чи 
середньострокові політичні рішення. Вони не є заміною зміни дій 
уряду. Однак не слід недооцінювати вплив, який вони зрештою можуть 
мати на бюрократичні преференції та культуру управління в Україні.

Про автора
Густав Грессель – старший науковий співробітник та виконуючий 
обов’язки керівника програми «Ширша Європа» в Європейській раді з 
міжнародних відносин (ECFR), що базується в Берлінському офісі. До 
того як приєднався до ECFR працював спеціалістом з політики 
міжнародної безпеки та стратегії в Бюро з питань політики безпеки 
Міністерства оборони Австрії та науковим співробітником Комісара з 
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питань стратегічних досліджень Міністерства оборони Австрії. Також 
він працював науковим співробітником в Міжнародному інституті 
ліберальної політики у Відні. Перш ніж почати академічну кар’єру, він 
п’ять років прослужив у Збройних силах Австрії.  

Грессель здобув ступінь доктора стратегічних досліджень на 
факультеті військових наук Національного університету державної 
служби, Будапешт, і ступінь магістра політичних наук Зальцбурзького 
університету. Він є автором численних публікацій з питань безпеки та 
стратегічних питань і є частим коментатором міжнародних справ у 
німецьких та міжнародних ЗМІ.

Подяки
Я хотів би подякувати всім урядовцям, агентам, чиновникам, 
прокурорам, представникам громадянського суспільства, експертам, 
юристам та журналістам, які висловили бажання сісти зі мною, 
поділитися своїми думками та надати мені інформацію про поточний 
стан реформ у цій сфері. Без них звіту не було б.  Олена Галушка також 
заслуговує на глибоку подяку за те, що надала мені детальний відгук 
про попередні версії цього документу.

Кріс Раггетт і Адам Гаррісон заслуговують на те, щоб їх відзначили за 
чудову роботу над редагуванням статті. І, нарешті, я хочу подякувати 
моїм колегам з Європейської ради з міжнародних відносин, 
координатору нашої програми «Ширша Європа» Джоанні Хоса і 
колишньому керівнику програми Ніку Попеску за те, що підтримали 
мене у цій роботі. Я також мушу вибачитись перед моїми українськими 
друзями за те, що так багато часу пішло на доопрацювання звіту.
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