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ДО ПИТАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

На сьогодні існує низка проблем у сфері соціального захисту працівників 

Служби безпеки України, основною з яких є недосконале нормативно-правове 

регулювання, що здійснюється великою кількістю нормативних актів, багато з 

яких мають відсилочні норми, що значно ускладнює їх застосування на 

практиці. Крім того, багато норм декларативного характеру не містять 

механізму їх реалізації, що значно гальмує розвиток системи соціального 

захисту даної категорії працівників. Відсутність належної нормативно-правової 

основи соціального захисту позначається на організації й здійсненні захисту, 

кадровому, матеріально-технічному, організаційно-правовому та фінансово-

економічному забезпеченні Служби безпеки України. Неналежний рівень 

соціального захисту в умовах сьогодення спричинений відсутністю стабільності 

та системності законодавства, що повинно його гарантувати, а також 

адекватного державного фінансування, що надалі сприяє соціальній 

незахищеності працівників СБУ. 

Питання соціального захисту саме сьогодні є надактуальним, тому що в 

державі сьогодні триває реформування Служби безпеки України. Так, реформа 

СБУ стартувала у 2019 році з розробки нового законопроєкту про Службу. Її 

основна мета – закріпити нові пріоритети в роботі та зробити СБУ більш 
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ефективною. Реформа надасть спецслужбі дієві механізми для того, аби краще 

реагувати на загрози, які постають у сучасному світі. Зокрема, успішно 

протистояти гібридній війні з боку Російської Федерації. У результаті реформи 

діяльність Служби 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. Одночасно ж з 

реформуванням на порядку денному має стояти питання соціального захисту 

працівників, що мусить ґрунтуватися на наданні додаткових соціальних гарантій 

і прав та обумовлюватися специфікою й складністю професійної діяльності, 

наявністю великої кількості ризикових ситуацій. Водночас підвищення рівня 

соціального захисту працівників СБУ у процесі реформування неможливе без 

розуміння проблеми соціального захисту та його ролі в державі. Остання має 

дбати про благо службовця і благо його сім’ї, надавати допомогу і захищати його 

в період трудової діяльності. Фактично держава платить не за працю службовця, 

а оплачує його функцію. Оплата праці має бути співмірною і відповідати 

займаній посаді. Вона повинна забезпечити працівникові можливість повністю 

присвятити себе роботі, оскільки лише фінансово незалежний службовець може 

самовіддано працювати на державу. Адже забезпечення належної оплати праці 

працівників СБУ сприятиме формуванню в них упевненості в гідному житті як 

під час службової діяльності, так і після завершення робочого періоду. 

Актуальність питання забезпечення соціальної безпеки військовослужбовців 

констатована також у рішенні Ради національної безпеки і оборони України 

«Про Стратегію воєнної безпеки України» 25 березня 2021 р. [1], що того ж дня 

було введено в дію Указом Президента України № 121/2021. У цьому документі 

РНБО України прямо та опосередковано пов’язала державну політику у воєнній 

сфері, сфері оборони і військового будівництва із забезпеченням належного 

рівня соціальної безпеки військовослужбовців, зокрема, й у частині їх 

матеріального (також грошового) забезпечення. 

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України», зокрема 

ст. 30 «Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників 

Служби безпеки України» форми та розміри грошового забезпечення 

військовослужбовців Служби безпеки України встановлюються законодавством 

і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування 

Служби безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати 

характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у 

службовій діяльності [2]. Водночас на сьогодні існує проблема відсутності 

стратегічно-концептуальної основи правового регулювання грошового 

забезпечення військовослужбовців в Україні, в тому числі й 

військовослужбовців Служби безпеки України. Як констатує В. Й. Пашинський, 

«держава не може повною мірою забезпечити реалізацію деяких конституційних 

прав військовослужбовців: права на свободу совісті, на відпочинок, достойне 

грошове забезпечення, на житло та ін.» [3, с. 16]. Це є суттєвою проблему, адже 

недостатнє забезпечення належного рівня соціальної безпеки 
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військовослужбовців не лише демонструє цивілізаційну неспроможність 

держави, а й спричиняє численні ризики для національної безпеки такої 

держави: військовослужбовці не завжди є достатньо мотивованими боронити 

незалежність і суверенність держави, а іноді – можуть ставати толерантними до 

корупції, що є надзвичайно небезпечними соціально-правовим феноменом [4].  

Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення соціальних гарантій 

військовослужбовців засвідчує, що найрозвиненіша та відпрацьована система 

грошового забезпечення військовослужбовців створена в США і країнах НАТО. 

Вона повністю відкрита для суспільства і інформація про соціальний захист 

посідає надзвичайно вагоме місце в рекламі військової служби. Гарантовані 

соціальні виплати військовослужбовцям у США, Німеччині, Франції та у 

багатьох інших країнах світу мають загалом однакову структуру: основні 

оклади, додаткові виплати і надбавки, продовольча і постійна житлова надбавка 

(зокрема тимчасові, спеціальні, заохочувальні виплати і компенсаційні 

доплати), одноразові виплати під час звільнення з військової служби. Важливим 

моментом є те, що в усіх країнах – членах НАТО через інфляцію і зростанням 

вартості життя грошове забезпечення та пенсії регулярно підвищуються. Нові 

ставки, як правило, запроваджуються з початком фінансового бюджетного року. 

Розміри пенсійного забезпечення регулярно коригуються з урахуванням змін у 

грошовому забезпеченні військовослужбовців і ціновій політиці держави [5, с. 

226-227]. 

Отже, ігнорування державою проблем забезпечення права 

військовослужбовців загалом, та Служби безпеки України зокрема, на грошове 

забезпечення, а також потреби у формуванні комплексного бачення змісту 

законодавства про грошове забезпечення й перспективи його розвитку 

призводить до падіння розуміння цінності людини, зростання правового 

нігілізму в суспільстві та на військовій службі, що може виявитись у зростанні 

рівня корупції серед військовослужбовців, що безпосереднім чином позначиться 

й на рівні національної безпеки держави. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 

Конституція України визначила: «земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави» [1, ст.14]. 

Володіючи такою багатою та родючою землею у нашій країні і бути не могло 

по-іншому. Адже земля – це дійсно основна годувальниця України.  

«Україна - аграрна держава з давніми традиціями землеробства. 

Володіючи третиною світових чорноземів, вона має високий потенціал розвитку 

сільського господарства і тримає лідерство на світових аграрних ринках по 

виробництву зерна, цукру, меду і соняшникової олії. Але щоб відповідати 

міжнародним і європейським стандартам, мати доступ до ринків інших країн, 

Україні треба йти шляхом подолання кризи в аграрному секторі» [2].   

Те, що така криза існує, не зважаючи на, власне, матеріально багатий 

національний ресурс, стверджують експерти. Вони пов’язують кризу в 

аграрному секторі економіки, головним чином, з відсутністю належних 

капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки та державної підтримки 

сільськогосподарського виробника [3]. 3 березня 2021р., на засіданні Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики було 

представлено напрями державної підтримки сільгоспвиробників у 2021 році за 

розробки Мінекономіки у співпраці з профільними асоціаціями, які підтримали 

народні депутати [4], [5]. Однак, не дивлячись на це, проблеми залишаються і 

досі. Адже прийняття одного програмного документу недостатньо, потрібно, 

щонайменше, розпочати виконувати, визначені в ньому напрями, на практиці.  

Треба також зазначити про не менш гостру, невирішену на даний час 

навіть на програмному рівні, проблему правового регулювання праці у 

аграрному секторі української економіки. Справа в тому, що одних лише 

матеріальних ресурсів для успішного функціонування економіки недостатньо. 

Так, сільське господарство для України завжди було важливою складовою 

системи народного господарства. Маючи такі родючі чорноземи, помірний 


