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КОЗАЦЬКА РОЗВІДКА ЯК ПРОТОТИП СУЧАСНИХ СПЕЦСЛУЖБ 
 

Розвідці в українському війську завжди належало чільне місце під 
час військових дій, тому що від достовірних та вчасно зібраних 
розвідданих в значною мірою залежав кінцевий результат тієї чи іншої 
кампанії. На конкретних історичних прикладах автор пропонує розглянути 
процес становлення української козацької розвідки, з якої беруть витоки 
чимало сучасних спецслужб.  

Витоки розвідувальної системи запорожців слід шукати у останній 
чверті XVI ст. Її виникнення було пов’язане з необхідністю своєчасно 
попереджати татарські набіги. Організаційні функції та безпосереднє 
керування розвідзагонами здійснювала старшинська рада. Саме вона 
ухвалювала рішення стосовно доцільності використання війська 
Запорозького у будь-яких військових кампаніях. Цікаво, що знаний 
фахівець з історії українського козацтва Д. Яворницький зауважував, що 
коли вирішувались секретні питання, відбувалися окремі від загальної 
Військової Ради збори старшинської ради. 

Планування розвідувальної діяльності було безпосередньо 
покладено на військового писаря, військового осавула та військового 
товмача. У компетенції військового писаря було збирання розвідувальних 
відомостей різноманітного походження з подальшим аналітичним 
опрацюванням отриманої інформації та передачі її на розгляд кошового. 
Також за допомогою військового довбиша писар інформував Кіш щодо 
наявності на території Запорозької Січі іноземців. Організація й 
управління козацькою розвідувальною діяльністю у прикордонних з 
Січчю районах були покладені на військового осавула. Товмачам 
(перекладачам) доводилося здійснювати  перегляд всієї іноземної 
документації, що надходила до Запоріжжя. Крім того, вони нерідко 
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виконували різнопланові розвідувальні місії на території іноземних 
держав [3]. 

Основу воєнної розвідки козацтва становили кілька складових. 
У кожної з них були власні стратегічні особливості. Якщо відбувався 
напад з боку турків або татар, на козацьку розвідку покладалося завдання 
оперативно визначити коли і де буде вторгнення. Успішна реалізація 
цього завдання дозволяла козацьким загонам оперативно перехопити 
ворога, тим самим запобігши нападу. У тому випадку, коли противнику 
вдавалося продертися крізь прикордонні залоги, козаки ділилися на кілька 
мобільних груп і розпочинали переслідування ворожих загонів. При 
відступі супротивника, козаки йшли за ним до степу, маючи на меті 
виявити та ліквідувати його основний табір [1, c. 479]. 

Для козацької розвідки була притаманна певна структура 
розвідувальних органів, зокрема розвідувальні завдання могли виконувати 
окремі спеціальні загони, розвідувальні роз’їзди, роз’їзні козаки, бекети 
(пости спостереження). Агентурну розвідку вели секретні роз’їзди або 
окремі агенти, які діяли в стані військ противника [1, с. 481]. 

Виконання найскладніших розвідувальних завдань покладалося на 
спеціальний підрозділ, що існував у козацькому війську – Пластунівський 
курінь. Пластуни, які проходили відповідну підготовку, опановували 
різноманітні форми і методи розвідки: використовували прийоми 
військової хитрості, орієнтувалися на місцевості за допомогою підручних 
засобів і наявних предметів, знали прийоми рукопашного бою, володіли 
іноземними мовами, що дозволяло їм здійснювати допит полонених 
самостійно [3]. 

Крім розвідки, у козаків існувала і контррозвідка. Уперше вона 
заявили про себе у період Національно-визвольної війни. На той час її 
очолював Лаврін Капуста. Він та його оточення протягом 1650-1651 рр. 
успішно здійснювали одну з найбільш масштабних розвідувальних 
операцій часів українсько-польської війни. Завдяки операції 
контррозвідників до Польщі й Галичини було перекинуто близько двох 
тисяч осіб, які мали займатися збиранням відомостей різноманітного 
характеру, здійснювати диверсії та готувати повстання у тилу ворога. Так 
само підлеглі Л. Капусти займалися розвідувальною та 
контррозвідувальною діяльністю на території Османської імперії, 
Московського царства, Литви, Швеції та Криму [2].  

Загальна кількість розвідників та інтенсивність їх діяльності 
знаходилася у прямопропорційній  залежності від гостроти  воєнно-
політичної ситуації навколо Запоріжжя. Так, станом на 1651 р. (до 
Білоцерківського миру) чисельність розвідників становила 773 особи. 
Через зростання загрози з боку Османської імперії чисельність козацької 
розвідки час від часу зростала. Навіть в умовах посилення асиміляційної 
політики Російської імперії наприкінці 60-х років XVIII ст. вона становила 
1274 особи  (станом на 1769 рік) [3]. 
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Отже, наведені вище факти переконують, що розвідувальна 
діяльність у Війську Запорізькому була добре злагоджена та розвинена. 
Завдячуючи розвідці, козаки могли передбачити дії ворога та обрати 
правильну тактику протидії будь-яким зазіханням на їх інтереси. Завдяки 
цій злагодженості та продуманості побудови розвідувальних структур, 
запорожці могли передбачити дії ворога як під час власних походів, так і 
під час захисту своєї території.  Форми і методи дії козацької розвідки 
стали прикладом для сучасних спецслужб, що стоять на сторожі 
територіальної цілісності та державних інтересів України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЯПОНІЇ 
 

Правова система змінюється під впливом як внутрішніх, так і 
зовнішніх факторів розвитку, разом із нею змінюється і вдосконалюється 
система джерел права, їх взаємодія, що містить в собі ще багато 
невивчених аспектів. Дане твердження є цілком справедливим щодо 
Японії.  

Дослідженням права Японії займалися ряд дослідників: 
О. Бєлявська, Г. Дашков, В. Єрьомін, Б. Гаврилишин, Р. Міхєєв, 
М. Морозов, Таїра Хукуда, Уеда Кан, Моримото Масаюкі, 
О.А. Васянович, К. Цвайгерт, Р. Давид, X. Кьотц та ряд інших. 
Недивлячись на увагу науковців до даної тематики, усе ж у сфері 
порівняльно-історичного вивчення право Японії здебільшого залишається 
«білою плямою», а детальне вивчення останньої дає змогу збагатити 
знання не тільки щодо правової дійсності Японії, а й щодо інших 
важливих аспектів суспільного буття цієї країни [1, 79].  

Японія – одна з країн далекосхідної групи, право якої принципово 
різниться від права інших. Правова система Японії сягає 250 р. до н. е., 


