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МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

 
Стаття присвячена застосуванню інноваційних педагогічних технологій навчання у підготовці майбутніх 

юристів, розглянуто сутність понять: «інновація», «інновінг», «андрагогіка» та наведено приклади  впровадження 
інноваційних технологій,  спрямованих на розвиток готовності студентів до професійної  діяльності. 
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Vladimirova V. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FUTURE LAWYER TRAINING SYSTEM 
The article is devoted to the application of innovative pedagogical teaching technologies in the preparation of future 

lawyers, the essence of concepts is considered: "innovation", "innovation", "andragogy" and examples of introduction of 
innovative technologies aimed at developing readiness of students for professional activity are given. 
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Постановка проблеми. Входження України до Європейського освітнього простору зумовлюють значні 

вимоги до системи освіти та підготовки майбутніх фахівців, спроможних ефективно діяти та адаптуватися в 
динамічному середовищі. 

Основними складниками реформи юридичної освіти, над якою працює МОНУ, є розроблення стандарту 
юридичної освіти та Концепції реформування юридичної освіти в Україні. У Концеції наголошується на 
сприйнятті студентами світоглядних та морально-етичних цінностей, широкої соціально-гуманітарної 
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ерудованості і усвідомленні мультикультурного розмаїття сучасного життя та здатногсті до абстрактного, 
логічного, критичного, творчого мислення і генерування нових ідей, а також аналізу і синтезу та вміння планувати, 
організовувати і контролювати свою діяльність [14].  

Освітні стандарти є одним з найважливіших інструментів модернізації вищої юридичної освіти для 
подолання глибокого протиріччя між постійно зростаючими потребами глобалізованого світу і недосконалою 
системою юридичної освіти, яка має бути здатна реалізувати інноваційну модель підготовки юристів, наголошує 
Ю. Барабаш [2]. 

У руслі реформи вищої юридичної освіти для закладів вищої освіти, які готують таких фахівців, постало 
надзвичайно важливе завдання розробки нових методів та підходів до підготовки юристів на основі сучасних 
вимог економічного та правового розвитку держави. Вектором професійної підготовки майбутніх юристів є 
поєднання навчального процесу з реаліями практичного життя. Постійне вдосконалення й оновлення змісту і 
технологій підготовки фахівців на основі компетентнісного підходу є важливою проблемою реформування 
системи вищої професійної освіти. закладів.  

Актуальною є ефективна інтеграція інноваційних технологій в освітній процес вищого навчального закладу.  
Розв’язати таке складне питання під силу лише таким закладам вищої освіти, які акумулюють новації різного 
характеру в навчальній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти професійної діяльності юристів знайшли 
відображення  в працях таких науковців: Н. Артикуца, О. Бандурки, О. Василенко, Н. Давидової,  С.Сливки, 
О.Скакун, В. Тація, А. Рибачук, В. Савіщенко, Ю. Марченко, І. Матковської, Л. Стецюк, Д. Суханової та інших. 

Предметом уваги українських та зарубіжних науковців стали досдідження щодо впровадження інноваційних 
технологій в  процес навчання вищої школи. Окремі аспекти теоретико-методологічного аналізу впровадження 
інноваційних технологій в навчальний процес вищої школи України при підготовці висококваліфікованих фахівців 
розкрито у наукових розвідках вітчизняних вчених: Л. Буркової, В.Бігун, М. Волинкіної, Л.Гуртової, Г. Клімова, 
А.Нікітіна, І Синициної, Т. Яровенко та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є комплексний аналіз інноваційних підходів та обґрунтування 
їх впровадження у навчальний процес при підготовці майбутніх юристів. 

Виклад основного матеріалу. Динамічні процеси, які відбуваються у світі впродовж останніх років, 
вплинули на систему освіти і поставили нові організаційні та програмні вимоги до підготовки майбутнього 
фахівця. У зв’язку з цим виникла необхідність пошуку нових парадигм розвитку правової науки і практики та 
розробки новітніх технологій, адекватних викликам часу. 

Інноваційна діяльність на сьогоднішній день є  основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в 
освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Інноваційною в 
системі  підготовки юридичних кадрів є  діяльність з удосконалення та оновлення освітньої практики шляхом 
створення, розповсюдження і освоєння нових ефективних способів і засобів досягнення встановленої мети. 

Інноваційний розвиток суспільства визначає володіння технологією інновінгу як необхідною складовою 
життя та важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Тому 
навчальні заклади є головною ланкою у формуванні інноваційного мислення студентів, оскільки воно слугуватиме 
їм для подальшого особистісного розвитку  і стане запорукою високої конкурентноспроможності на ринку праці. 
Інновінг – це процес оснащення людей можливостями і знаннями про творчу поведінку, яка забезпечує виживання 
в конкурентній боротьбі. Інновінг заснований на передачі поведінки про розширення ресурсів особистого впливу 
на ситуацію за рахунок креативних (творчих) здібностей, наголошує В. Яковенко [13]. 

Однією з основних характеристик інноваційного мислення, як вищого типу творчості, є незалежність його 
носіїв від традиційних варіантів вирішення проблем і спрямованість їх ідей і проектів в майбутнє. 

О. Дубасенюк акцентує увагу, що інновація як системне утворення, характеризується інтегральними 
якостями: інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційне середовище. 
Інновації в освіті – це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, 
педагогічних та управлінських технологій, у результі яких підвищаться показники досягнень структурних 
компонентів освіти, відбувається перехід системи до якіснішого стану [6]. 

Важливою ланкою в системі підготовки майбутніх юристів є вдосконалення такої системи. Якісне 
підвищення кваліфікаційного рівня  майбутнього фахівця можливе на основі імплементації діяльності юридичних 
клінік у навчально-практичний процес вищого навчального закладу. Саме їх діяльність була організована з метою 
підвищення якості практичної складової підготовки майбутніх юристів з метою ліквідації диспропорції між 
теоретичними знаннями  та практикою їх застосування. Є. Федик наголошує, що оновлена система правової 
підготовки  юристів повинна передбачати наявність у них  не лише певної сукупності знань і умінь, отриманих при 
вивченні правових дисциплін , але і розвиток правового стилю мислення, способів ефективного включання в нові 
правовідносини  [11]. 

Забезпечення  якості правової освіти відбувається на основі новітніх педагогічних технологій, розроблених 
на засадах діяльнісного особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Інноваційні технології навчання 
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спрямовані на формування професійної компетентності в організаційному поєднанні з інноваційним змістом. У 
системі вищої професійної  освіти інноваційні процеси є не просто впровадженням нового. Вони реалізуються як 
цівлеспрямовані зміни цілей умов, змісту, засобів, методів,форм діяльності, яким властиві новизна, високий 
потенціал підвищення ефективності діяльності загалом або  у певних її сферах, здатність забезпечити 
довготривалий корисний ефект, узгодженість з іншими нововведеннями. Інноваційні освітні процеси 
функціонують у відповідності з притаманними їм законам, стверджує І. Дичківська [5]. 

Поглибленням знань та формування аналітичного складу мислення студентів, уміння  прогнозувати події та 
адекватно на них реагувати, є одним із завдань юридичної клініки як структурного підрозділу навчального 
закладу. На думку А. Галая юридична клініка як практична складова вищої юридичної освіти є особливим 
механізмом, системою, технологією навчання юристів. Вчений зазначає, що юридичні клініки – це особливий 
механізм сприяння якості юридичної освіти, який проявляється в створенні для студентів можливості під час 
навчання практикуватися в юридичній професії, виконуючи аналітичну та правозахисну роботу [3]. 

Варто наголосити на тому, що досягнення в галузі інформаційних технологій дозволили по-новому 
організувати навчальний процес, що суттєво змінило ролі в процесі навчання тих, хто навчається і тих, хто навчає.  

Навчальна і науково-інноваційна діяльність є одним із видів освітньої діяльності та головним підґрунтям 
підготовки майбутніх юристів. 

Створені юридичні клініки є базою для формування практичних навичок організації навчальної практики 
студентів та благодійної діяльності і сприяють формуванню самостійної творчої особистості на основі 
впровадження сучасних методик активних форм навчання майбутніх юристів. 

Створені клініки стали базою для формування практичних навичок, організації навчальної практики 
студентів та благодійної діяльності і сприяють формуванню самостійної творчої особистості на основі 
впровадження сучасних методик активних форм навчання майбутніх юристів. 

А. Галай акцентує увагу на вдосконаленні навчальної діяльності юридичної клініки вищого навчального 
закладу, обґрунтуванні шляхів упровадження в освітній процес основних навчальних компонентів клінічного руху 
(під якими автор розуміє – систему форм і методів діяльності юридичної клініки, які пов’язані з загальними 
завданнями вищої юридичної освіти в частині підготовки фахівця-юриста й упровадженні їх у звичну практику 
навчального процесу закладу вищої освіти [4]. 

В юридичній клініці студенти знайомляться з реальними проблемами юридичної практики, безпосередньо 
застосовують набуті знання, формують свої професійні і особисті якості як майбутніх юристів. Крім цього, клінічні 
заняття виконують важливу соціальну функцію – забезпечують право малозабезпечених та інших соціально 
вразливих громадян на отримання кваліфікованої правової допомоги..  

Розглядаючи діяльність юридичних клінік, яка є складовою частиною навчального процесу, слід 
підкреслити, що метою такої клініки є всебічний розвиток людини як особистості, виховання високих моральних 
якостей, формування спроможності вільного суспільного вибору. Тому результатом навчання студента в 
юридичній клініці може бути не тільки набуття певної компетенції у сфері фахової діяльності юриста, а й певні 
зміни у поглядах особистості, розуміння соціальних цінностей [12]. 

Студенти – дорослі особистості і в сучасному науковому світі підкреслюється важливість використання в 
навчальному процесі андрогогічних принципів навчання. Андрагогіка (від гр. аner аіndros – "доросла людина", 
"зрілий чоловік", ago "веду") – теорія навчання дорослих, яка вивчає специфічні закономірності засвоєння знань і 
вмінь дорослим суб'єктом у процесі навчальної діяльності, а також особливості керівництва останнього з боку 
професійного педагога. Варто наголосити, що основне положення андрагогіки, на відміну від традиційної 
педагогіки, полягає в тому, що провідну роль в процесі навчання відіграє не викладач, а студент. Функцією 
повчального в цьому випадку є надання допомоги студентові у виявленні, систематизації, формалізації особистого  
його досвіду, коректуванню й поповненню його знань. На підставі цього відбувається зміна пріоритетності методів 
навчання [1]. 

Зупинимося на характеристиці основних андрагогічних принципах навчання як науково обґрунтованих 
керівних нормах навчально-виховної  діяльності. 

1. Пріоритет самостійності навчання. Самостійна діяльність є основним видом навчальної роботи тих, хто 
навчається.  

2. Принцип спільної діяльності. Цей принцип передбачає спільну діяльність того, хто навчається, з тим, 
хто навчає, а також з іншими учасниками з планування, реалізації, оцінювання та корекції процесу навчання. 

3. Принцип аикористання досвіду того, хто навчається. Згідно з ним, життєвий (побутовий, соціальний, 
професійний) досвід того, хто навчається, використовується у якості одного з джерел навчання як того, хто 
навчається, так і його колег. 

4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до нього, суб’єкти навчання спільно створюють індивідуальну 
програму навчання, орієнтовану на конкретні освітні потреби і цілі навчання, яка враховує досвід, рівень 
підготовки, психофізіологічні, когнітивні особливості того, хто навчається. 

5. Системність навчання. Цей принцип передбачає дотримання відповідності між цілями, змістом, 
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формами, методами, засобами навчання та оцінюванням його результатів. 
6. Контактність навчання (термін А.А.Вербицького). Навчання, з одного боку, передбачає досягнення 

життєво важливих цілей тим, хто навчається, орієнтовано на виконання ним соціальних ролей або удосконалення 
особистості, а з другого боку, будується з урахуванням професійної, соціальної, побутової діяльності того, хто 
навчається та його просторових, часових, професійних, побутових факторів (умов). 

7. Принцип актуалізації результатів навчання. Цей принцип передбачає негайне застосування на практиці 
одержаних знань, умінь, навичок, якостей. 

8. Принцип елективності навчання. Він полягає у наданні тому, хто навчається, певної свободи вибору 
цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, форм, місця навчання, оцінювання результатів 
навчання. 

9. Принцип розвитку освітніх потреб. Згідно з цим принципом, по-перше, оцінювання результатів 
навчання здійснюється шляхом виявлення реального ступеня засвоєння навчального матеріалу та визначення 
проблем, без розгляду яких неможливе досягнення поставленої мети навчання; по-друге, навчальний процес 
будується таким чином, щоб формувати у суб’єктів навчання нові освітні потреби, які будуть конкретизовані 
після досягнення певної мети навчання. 

10. Принцип усвідомлення навчання. Він передбачає усвідомлення, осмислення тим, хто навчається і тим, 
хто навчає усіх параметрів процесу навчання і своїх дій з його організації [1]. 

І. Іванків зазначає, що андрагогічний підхід до навчання допоможе підготувати студента до майбутнього 
робочого середовища, де їм буде необхідно швидко адаптуватися  до постійно змінюваних умов роботи, а також 
наголошує, що підхід до освіти через вирішення кейсів; через вирішення проблемних питань; компетентнісний 
підхід  дають змогу правникові розвивати не лише практичні навички  потрібні для виконання суто професійних 
завдань, а й  формує фрагментарне розуміння права, тому потрібно використовувати при підготовці правників 
комбінування різних підходів [7]. 

Доречним є застосування таких принципів й у діяльності юридичної клініки та при викладанні курсу 
«Організація діяльності юридичної клініки». Зазначимо, що головною метою навчального процесу в юридичній 
клініці є особистісна спрямованість на те, щоб кожний студент став повноцінним, самодостатнім, творчим 
суб’єктом діяльності, в цьому полягає інновація, оскільки її сутністю є особистісно-орієнтоване навчання. 

І. Дичківська акцентує  увагу на тому, що потреба в людях, готових до життя у постійному змінюваному 
соціумі, налаштованих і здатних творити нове у своїй діяльності, покликала до життя і стимулює та прискорює 
інноваційні освітні процеси, вихід яких на новий рівень забезпечує стабільність і розвиток соціуму [5]. 

Застосування нетрадиційних методів навчання дає можливість підвищити ефективність засвоєння 
навчального матеріалу та сприяти особистісному зростанню студента і його креативному розвитку. Оскільки 
знайомство з різними видами правової інформації, робота з нормативними актами, правова допомога різним 
категоріям малозабезпеченого населення, складання правових документів, виконання творчих завдань, які 
моделюють майбутню діяльність, підготовка доповідей та статей у різних наукових джерелах, а також виступи на 
радіо  та телебаченні на правову тематику, дають можливість студенту отримати знання та набути  практичних 
навичок  і бачити результати своєї діяльності. 

Вважаємо за доцільне розкрити ті інноваційні технології, які запроваджуються в реальному навчальному 
процесі при викладанні дисципліни «Організація діяльності юридичної клініки» та безпосередньо в юридичній 
клініці. 

У наукових джерелах зазначається, що нове в навчальному процесі − це не лише ідеї, підходи, методи, 
технології, які у таких поєднаннях ще не висувалися або не використовувалися, але й той комплекс елементів чи 
окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дозволяє у змінених умовах і 
ситуаціях достатньо ефективно вирішувати завдання  освіти. 

У порівнянні з класичними технологіями, особливостями інноваційних є суб’єктивний характер 
взаємовідносин між студентами та педагогом; діалогічний, демократичний та рефлективний стиль взаємодії; 
групові та колективні форми організації навчального процесу; проблемні, пошукові та дослідницькі методи 
навчання; ефективні способи отримання та засвоєння інформації, які орієнтовані на пошуково-мисленеву 
діяльність. 

Застосування  технології активних та інтерактивних методів навчання (диспути, дебати, моделювання 
кейсу, ситуативний аналіз; ігри для інтенсивного навчання, імітаційні ігри) у правовій освіті сприяють 
формуванню навичок та вмінь; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; 
розвитку комунікативних якостей. моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
розв'язання проблем. 

Дослідження американських та європейських науковців підтверджують, що інтерактивні методи навчання 
сприяють збільшенню частки засвоєння навчального матеріалу, бо впливають не лише на свідомість студента, а й 
на його почуття і волю, а саме: лекція – 5% засвоєння, читання навчальних текстів – 10%, відео/аудіо матеріали – 
20%, демонстрація – 30%, робота в дискусійних групах – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших і 
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застосування отриманих знань – 90% засвоєння [9]. 
Інтерактивні методи навчання є актуальними в будь-якому закладі освіти.. На відміну від традиційних, вони 

базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний 
процес, зробити його більш цікавим  для студентів. Термін «інтерактивний» прийшло з англійської, де “Inter” 
означає – “взаємний”, “act” – діяти. “Інтерактивний” – означає сприяти, взаємодіяти чи знаходитися в режимі 
бесіди, діалогу з будь-чим, чи з будь-ким. Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в 
ході якого здійснюється взаємодія викладача  і студента. 

Основна характеристика інтерактивктивних методів полягає в тому, що вони є спеціальною формою 
пізнавальної діяльності та навчальний процес організовується так, щоб практично всі студенти  були залучені до 
процесу пізнання,  мали можливость розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. На таких 
заняттях є можливість застосовувати дослідницькі процеси, ділові ігри, роботу з документами, різними джерелами 
інформації, використовувати творчі завдання. Такі методи навчання сприяють формуванню мотивації студентів до 
навчального матеріалу та самостійного креативного мислення. О. Пометун наголошує, що організація 
інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
вирішення проблеми  на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  Воно ефективно сприяє формуванню 
навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії [8]. 

На прикладі використання у діяльності юридичної клініки та викладанні курсу «Організація діяльності 
юридичної клініки» застосовуються різноманітні технології та методики, проте пріоритет в навчальній діяльності 
відводиться інтерактивним методикам, які сприяють ефективному виробленню професійних навичок в процесі 
моделювання та імітації майбутньої професійної діяльності. 

Зупинимось на характеристиці деяких методів. Кейс-метод, який виступає основним елементом педагогічної 
технології кейс-стаді, що передбачає аналіз і розв’язання реальних проблемних ситуацій. Проблемну ситуацію 
створює викладач, а її розв’язання здійснюється під час спільної діяльності педагога і студентів. Необхідно 
намагатися, щоб проблемну ситуацію формулювали студенти і знаходили спосіб її розв’язання та аналізували  
результати. Позитивом такого методу є те, що студент стає активним ініціатором креативних ідей та 
конструктивного їх розв’язання у зв’язку з цим формується уміння організовувати діяльність й обирати форми 
досягнення результатів, максимально використовуючи бажання і здібності студентів. 

Метод круглого столу використовується з метою обговорення складних теоретичних проблем і обміну 
досвідом. Сформулювана тема  потребує її аналізу і обгрунтування в різноманітних правових аспектах. На ці 
заняття бажано запрошувати практикуючих спеціалістів різних галузей знань. Студенти заздалегідь повинні  
готувати доповіді,  виступи, які заслуховуються. Після їх обговорення проводиться аналіз, коментування, обмін 
думками. Необхідно забезпечити змістовний і всебічний аналіз проблеми, уникаючи поверхового її обговорення. 

Дискусія є одним із методів  комунікативного навчання. Сутність такого методу полягає в обміні думками 
студентів  з певного матеріалу.  Вони  діляться як своїми власними думками,  так і спираютьсяс на думки інших. 
При запровадженні дискусії  необхідно створювати сприятливі умови  щодо активізації студентів, яка впливатиме 
на їх творчу уяву, забезпечувати обґрунтоване, змістовне розв’язання  проблеми. Крім того, студенти на практиці 
вчаться чітко і ясно висловлювати свої думки, використовуючи вже засвоєні  знання з тієї чи іншої галузі права.  
Дискусія сприяє  формуванню навичок колективної роботи та вміння з повагою сприймати позиції та думки інших 
студентів.  Варто зазначити, що існують різні види дискусій. Такі види дискусій як «мозковий штурм»,  дебати 
стали самостійними методами навчання.  

Мозковий штурм (атака) є надзвичайно інтенсивним процесом генерування ідей студентів і важливим 
методом реалізації теоретичних знань в практичному аспекті. Цей метод особливо актуальний  при колективному 
обговоренні та висуненні гіпотез, пошуку інформації. 

Дослідники наголошують на важливості активних методів навчання, використання яких передбачає 
проведення тренінгових технологій в освітньому процесі. 

Слово "тренінг" походить від англійського "to train", що означає "навчати, тренувати, дресирувати." 
Застосування тренінгу в навчальній діяльності сприяє формування умінь і навичок та розширення досвіду. 

Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед студентами 
безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми. Тренінгові методи роблять процес навчання цікавим і не 
обтяжливим. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал 
студента: рівень та обсяг його компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність 
до прийняття рішень, до взаємодії. 

Спілкуваннястудентів у ході тренінгу охоплює дві складові: зміст і процес. Зміст тренінгу - це тематика 
(ідеї, питання, закономірності явищ), що вивчається під час заняття. Процес тренінгу - це те, як взаємодіють 
студенти тренінгу під час навчання, яку атмосферу створюють, які ролі відіграють, як впливають один на одного. 

Метод тренінгу полягає в тому, яким чином організовано навчання (дискусія, робота у складі малих груп 
тощо), як відбувається процес засвоєння змісту тренінгу [10]. 

Впровадження  інтерактивних методів в навчальний процес при вивченні предмету «Організація діяльності  
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юридичної клініки» та безпосередньо в діяльності юридичної клініки значно поліпшує свідоме засвоєння 
студентами професійної інформації та сприяє розвитку творчого мислення. 

Висновок. Завдяки інноваційним методам відбувається перенесення знань з теоретичної сфери у практичну. 
Застосування інноваційних технологій навчання в юридичній клініці, які стали невід’ємним компонентом 
освітнього процесу, розв’язують проблему практичної підготовки майбутніх юристів. Саме інтерактивні технології 
широкого використовуються у розвинених країнах світу і здійснюють значний внесок у розвиток системи освіти. 
На основі викладеного, ми можемо констатувати, що включення в освітній процес активних форм навчання 
суттєво впливає на розвиток  розумових, творчих здібностей, особистісних якостей та професійну спрямованість 
майбутнього юриста.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСТУ СЕКРЕТНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті запропоновано низку підходів, принципів та методів дослідження діяльності органів державної 

безпеки у сфері захисту секретної інформації у другій половині ХХ століття. Зокрема, акцентовано увагу на 
особливій значимості для такого дослідження принципів об‘єктивності, історизму, системного підходу. Розглянуто 
роль окремих загальнонаукових та спеціальних методів, синтез яких дозволяє провести комплексне дослідження 
обраної тематики.  

Ключові слова: захист секретної інформації, органи державної безпеки, методологія, принципи 
дослідження, методи дослідження. 

 
Botvinkin O. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR RESEARCH OF SECRET INFORMATION 

PROTECTION BY STATE SAFETY BODIES IN THE SECOND PART OF THE XX CETNTURY  
The article deals with the set of scientific approaches, principles and methods for research of the activity of state 

safety bodies in the sphere of secret information protection in the second part of the XX century. In particular, attention is 
accented on the special meaning of principles of objectivity, historicism and systematic approach for such a research. The 
role of some general scientific and special methods of research is considered, synthesis of which gives the possibility to 
conduct complex research of the chosen subject. 

Key words: protection of secret information, bodies of state safety, methodology, principles of research, methods of 
research. 

 
Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України у 2015 році, серед напрямів, на яких планується сконцентрувати зусилля реформованої 
Служби безпеки України, визначено захист державної таємниці. Важливість виконання Службою безпеки України 
покладених на неї завдань у цій сфері вимагає всебічного та постійного вдосконалення діяльності органів і 
підрозділів СБ України. Таке вдосконалення потребує комплексного підходу, який включає, зокрема, і 
дослідження досвіду минулих років, в т.ч. напрацьованого в другій половині ХХ століття. 

Джерелом інформації щодо зазначеного досвіду можуть стати теоретичні праці радянських та сучасних 
українських вчених, а також документальні матеріали, які збереглися в архівах. Запорукою успішного 
опрацювання названих джерел інформації є застосування різних, відповідних суті наукового дослідження методів. 
Особливістю такого дослідження є його ретроспективний характер, що зумовлює необхідність використання 
спеціально-наукових методів, характерних як для історичних, так і для юридичних наук.  
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