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управління у сфері національної безпеки України». 

Мета роботи полягає у визначенні наукових засад й обґрунтуванні 

практичних рекомендацій щодо стратегічних напрямків розвитку механізмів 

публічного управління у сфері національної безпеки України.  

У магістерській роботі розкрито сутність категорії «національна безпека», 

її місце в системі публічного управління та його суб'єктний склад; 

проаналізовано сучасний стан організаційного й правового забезпечення 

механізмів публічного управління у сфері національної безпеки в Україні; 

визначено місце демократичного цивільного контролю в системі публічного 

управління у сфері національної безпеки в Україні та світі; обґрунтовано 

наукові засади стратегічного планування у сфері національної безпеки України; 

окреслено напрямки розвитку механізмів публічного управління у сфері 

національної безпеки України.  

Об’єктом дослідження є публічне управління системою безпеки.  

Предметом дослідження є механізми публічного управління у сфері 

національної безпеки України. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у визначенні 

пріоритетів розвитку механізмів публічного управління у сфері національної 

безпеки України в умовах невизначеності, що передбачають застосування 

організаційно-функціонального підходу. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Протягом останніх років проблемні питання 

пов’язані із забезпеченням національної безпеки в Україні набувають усе 

більшої актуальності через збільшення викликів і загроз у такій сфері. 

Невирішення цих питань призводить до порушення рівноваги в збалансуванні 

та реалізації інтересів держави, суспільства й окремо взятої особистості. Як 

результат, відбувається загострення соціально-економічних проблем у 

суспільстві, збільшення проявів негативної поведінки серед його представників, 

соціального хаосу й апатії через певні дії та бездіяльність державної влади. Для 

вирішення таких проблемних питань необхідна ґрунтовна розробка 

концептуальних засад щодо вдосконалення публічного управління у сфері 

національної безпеки в Україні в умовах посилення невизначеності.  

Проблематика державної політики у сфері національної безпеки 

розроблялася в наукових роботах С. Домбровської, Ю. Древаля, О. Євсюкова, 

А. Зленко, О. Іляш, В. Коврегіна, О. Крюкова, С. Крука, Я. Малик, В. Настюк, 

Н. Нижник, Є. Нікіпєлової, В. Пилипчук, С. Полторака, А. Помази-

Пономаренко, О. Радченка, Є. Романенка, Г. Ситника, В. Степанова, 

В. Стрельцова, В. Торічного та ін. [48; 76; 77; 78; 82; 93; 96; 104; 125; 154; 180; 

182; 206; 207; 236; 257]. 

У контексті визначення засад та інструментарію публічної політики у 

сфері національної безпеки важливими є розробки зарубіжних учених У. Бек, 

П. Бергер, О. Джиоев, Б. Дікон, С. Кирдина, Дж. Коммонс, А. Куковський, 

О. Кулакова, В. Мамонов, Д. Норт, Д. Сноу, П. Станс, Д. Стюард, Ш. Султанов, 

М. Халс та ін. [19; 20; 68; 71; 101; 145; 146; 156; 184; 277; 318; 319; 321; 323]. 

Разом із тим, незважаючи на значний внесок учених у розробку публічної 

та державної політики у сфері національної безпеки, її організаційно-правове 

забезпечення в Україні потребує комплексного розгляду з позиції перспектив 

стратегування, планування та контролю. Належний рівень наукової розробки 
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публічно-управлінської проблематики забезпечення національної безпеки 

позитивно позначається на процесі вдосконалення законодавства з цієї 

проблеми та призводить до системних змін у ньому в напрямку активного 

залучення громадськості. Усе це свідчить на користь актуальності обраної теми 

дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

наукових засад й обґрунтування практичних рекомендацій щодо стратегічних 

напрямків розвитку механізмів публічного управління у сфері національної 

безпеки України. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– розкрити сутність категорії «національна безпека», її місце в системі 

публічного управління та його суб'єктний склад; 

– проаналізувати сучасний стан організаційного й правового забезпечення 

механізмів публічного управління у сфері національної безпеки в Україні; 

– визначити місце демократичного цивільного контролю в системі 

публічного управління у сфері національної безпеки в Україні та світі; 

– обґрунтувати наукові засади стратегічного планування у сфері 

національної безпеки України; 

– окреслити напрямки розвитку механізмів публічного управління у сфері 

національної безпеки України. 

Об’єкт дослідження – публічне управління системою безпеки. 

Предметом дослідження є механізми публічного управління у сфері 

національної безпеки України. 

Методи дослідження. Для реалізації мети й завдань дослідження 

використовувалася сучасна наукова методологія, заснована на таких засадах: 

переходу від абстрактного до конкретного, узагальнення, єдності початку 

дослідження й початку розвитку об’єкта, збігу логічного й історичного, 

збіжності законів розвитку об’єкта й законів його пізнання тощо. В основу 

методології дослідження було покладено системний підхід, що дозволив 

визначити сутність «національної безпеки», суб'єктний та інструментальний 
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склад механізмів публічного управління нею з позиції його цілісності, а також 

наукові засади підвищення результативності державної політики України в цій 

сфері. Крім того, використано організаційно-функціональний підхід, який 

забезпечив визначення генези реалізації механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки в Україні та за кордоном і напрямків подальшого 

розвитку цих механізмів в Україні.  

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є вітчизняна та 

міжнародна нормативно-правова база, інформаційно-аналітичні матеріали 

Державної служби статистики України та ін. 

Наукова новизна роботи полягає в такому: 

дістало подальшого розвитку: 

– визначення пріоритетів розвитку механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки України в умовах невизначеності, що передбачають 

застосування організаційно-функціонального підходу, у межах якого 

обґрунтовано: 1) удосконалення Закону України «Про національну безпеку 

України» і Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека 

країни»; 2) дотримання принципу стратегічності планування. 

У першому розділі розглянуті теоретичні засади характеристики наукової 

категорії «національна безпека» як категорії ідеального порядку, що охоплює 

як процес охорони та захисту національних інтересів. Визначено суб'єктів 

публічного управління у сфері національної безпеки (первинних і вторинних), 

які використовують відповідні державноуправлінські інструменти (правові, 

організаційні та ресурсні). 

У другому розділі проаналізовано сучасний стан публічного управління у 

сфері національної безпеки в Україні, який охарактеризовано як незадовільний 

з огляду на недосконалість її організаційно-правового забезпечення. Виявлено, 

що воно вимагає вдосконалення в напрямку більшого залучення громадськості 

до демократичного цивільного контролю, яке можливо у відповідності до 

Закону України «Про національну безпеку України». Досліджено закордонні 

практики реалізації такого контролю у Норвегії, Польщі, Фінляндії та ін. 
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Аргументована важливість урахування цього позитивного досвіду на 

вітчизняних теренах, що вимагає оновлення законодавства України у сфері 

національної безпеки. 

У третьому розділі обґрунтовано наукові засади стратегічного 

планування у сфері національної безпеки України, у межах яких визначена 

необхідність оновлення Стратегії національної безпеки України «Безпека 

людини – безпека країни» (указ Президента України від 14.09.2020 р. 

№ 392/2020) і дотримання принципу стратегічності планування. Він передбачає 

здійснення публічно-управлінських заходів у середньостроковій перспективі 

(тобто більше ніж на 5 років). Крім того, у цьому розділі окреслено напрямки 

розвитку публічного управління у сфері національної безпеки України щодо 

підвищення результативності внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності 

держави в цій сфері. 

Значення отриманих результатів полягає в тому, що наукові 

узагальнення доведені до рівня конкретних пропозицій. Висновки, отримані у 

результаті наукового дослідження, мають важливе значення для подальшого 

теоретичного обґрунтування напрямків стратегічного розвитку механізмів 

публічного управління у сфері національної безпеки України. Рекомендації та 

пропозиції, викладені в дослідницькій роботі, можуть використовуватися в 

діяльності органів державної влади як такі, що стосуються необхідності 

врахування сучасних тенденцій розвитку публічного управління у зазначеній 

сфері.  

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. 

Результати дослідження за обраною темою відображено в 1 науковій 

публікації (тезах доповіді на науково-практичній конференції). 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

1.1. Змістовна характеристика наукової категорії «національна 

безпека» 

 

Дослідження національної безпеки як об’єкту публічного управління 

дозволяє стверджувати, що як наукова категорія вона представляє собою 

соціальне явище, яке відрізняється акумулюванням різних видів викликів і 

загроз життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави, а також 

формує уявлення про можливі наслідки цих загроз [8].  

Оскільки життєдіяльність особистості й суспільства, а також 

функціонування держави відбуваються в різних сферах, у кожній з яких 

можливий вплив несприятливих факторів, здатних завдати шкоди життєво 

важливим інтересам об'єктів національної безпеки, вона (національна безпека) 

змістовно включає в себе різні політичні, правові, професійні, організаційні та 

інші особливості. Вони дозволяють конструювати відповідні види (різновиди) 

національної безпеки і систематизувати їх, представляючи національну безпеку 

як самостійну теорію суспільно-правових державноуправлінських знань. 

Визначено основні компоненти національної безпеки – зміцнення державності 

та формування громадянського суспільства, сталий його розвиток. 

Аналіз теоретичних засад публічного управління у сфері національної 

безпеки [3; 5; 12-14; 15; 77; 120] дає змогу охарактеризувати його в таких 

напрямках:  

1) співвідносності понять «державна безпека» і «національна безпека»;  

2) з позиції інституціоналізації та стратегізації.  

Щодо першого аспекту, то відзначимо, що категорія «національна 

безпека» відзначається триєдністю, тобто об’єднує безпеку особистості, 
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суспільства та держави. Цей принцип триєдності закріплено в Законі України 

«Про національну безпеку України» (2018 р.) [195]. Аналіз поняття 

національної безпеки в цьому Законі дозволив стверджувати, що в ньому було 

використано те саме дефінітивне визначення, що було закріплене у 

попередньому законі «Про основи національної безпеки України» (2003 р.) 

[195]. Проте це визначення національної безпеки потребує конкретизації в 

частині, по-перше, відмежування його від терміну «державна безпека», 

оскільки вони ототожнюються законодавцем, по-друге, уточнення деяких 

понять, що використовуються в межах національної безпеки (зокрема, 

національні інтереси та цінності, а також загрози цій безпеці). Із закону 

випливає, що основними інтересами особистості є права і свободи, а держави – 

конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність. Разом із тим, у 

ньому вказана тотожність інтересів і потреб, з одного боку, а з другого – загроз 

і небезпек. Насправді ж, перші є похідними від других. Ці та інші недоліки 

знизили дієвість аналізованих законодавчих норм.  

У продовження відзначимо, що аналіз нацбезпеки з позиції 

інституціоналізації та стратегізації дозволив запропонувати увести в науковий 

обіг поняття «стратегічні ризики національній безпеці», що представляє собою 

поєднання ймовірностей виникнення відповідних кризових явищ, процесів, 

катастрофічних ситуацій та їх можливих наслідків, прояв яких зумовлює 

істотне зниження рівня захищеності особистості, суспільства і держави. 

Запобігання або зниження до прийнятного рівня цих стратегічних ризиків є 

метою публічного управління у сфері національної безпеки, механізмами 

забезпечення якої є політичні, адміністративні, правові, економічні та технічні 

рішення, а зворотним зв'язком у системі публічного управління – моніторинг 

стратегічних загроз і викликів. 

Отже, національна безпека як наукова категорія включає в себе такі 

елементи її забезпечення: 

- об'єкти захисту, тобто територія, державні та суспільно-політичні 

інститути, політичні права і свободи, а також реальна політична діяльність 
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громадян, соціальних груп і об'єднань; 

- систему відповідних нормативно-правових актів (правова основа), 

погляди, принципи, концепції (доктрини, стратегії тощо) з цих проблем; 

- суб'єктів (інститути публічної влади), які покликані захищати 

суспільно-політичну сферу; 

- засоби, методи і способи забезпечення національної безпеки; 

- критерії оцінки стану ефективності механізму її забезпечення. 

Виходячи з цього, обґрунтовано за доцільне виокремлення заходів із 

забезпечення національної безпеки, що охоплюють таке: 1) державну 

цілісність; 2) державну єдність; 3) національну єдність і суспільний консенсус; 

4) державну могутність; 5) високо професійне політичне керівництво; 

6) розвинене місцеве самоврядування, політичну активність населення; 

7) законність і правопорядок. 

 

 

1.2. Суб'єкти, інструменти та напрямки публічного управління 

у сфері національної безпеки 

 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» 

[195] сектор безпеки й оборони представлений системою органів державної 

влади та громадських об'єднань, діяльність яких перебуває під демократичним 

цивільним контролем і за функціональним призначенням спрямована на захист 

національних інтересів України від загроз. Отже, інституційні сили публічного 

управління у сфері національної безпеки представлені системою суб’єктів її 

інституційного сектору (державними та недержавними), діяльність яких 

передбачає вчасне визначення ймовірностей виникнення кризових явищ, 

процесів, катастрофічних ситуацій та їх можливих негативних наслідків, прояв 

яких зумовлює істотне зниження рівня захищеності інтересів особистості, 

суспільства та держави. 

Аналіз наукової літератури дозволив стверджувати, що суб'єктна система 
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забезпечення національної безпеки будується залежно від типу державно-

правового устрою країни (демократичного, тоталітарного тощо). При цьому 

інституціоналізація забезпечення національної безпеки органічно пов'язана з 

функціонуванням державної влади за умови дотримання універсальних і 

спеціальних принципів. Держава в особі її органів як основний соціальний 

інститут політичної системи займає провідне місце в системі забезпечення 

національної безпеки, оскільки є не тільки виразником національних інтересів, 

а й гарантом їх реалізації. Ця роль держави в системі забезпечення національної 

безпеки зумовлена такими його властивостями, як відносна самостійність у 

суспільстві, наявність виняткових прав на державний примус, здатність бути 

загальним регулятором суспільних відносин. 

Установлено, що в системі гілок влади функціонує значна кількість 

органів, до компетенції яких входить забезпечення національної безпеки. По-

перше, відповідно до принципу поділу влади суб'єктами забезпечення 

національної безпеки в межах своїх повноважень є органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади. По-друге, на рівні «вторинної інституціоналізації» 

суб'єктами забезпечення національної безпеки виступають міністерства, 

державні служби, агенції тощо, до завдань яких належить безпосереднє 

забезпечення національної безпеки. І цей рівень інституціоналізації в даній 

сфері передбачає здійснення охороно-забезпечувальної діяльності, що охоплює 

створення в зазначених відомствах спеціальних структурних підрозділів, що 

займаються підтримкою національної безпеки специфічними засобами. 

Отже, говорячи про суб'єктів публічного управління у сфері національної 

безпеки, варто виокремлювати первиних і вторинних суб'єктів [120].  

Склад сектору безпеки й оборони України визначений у Законі України 

«Про національну безпеку України» [195, Розділ ІV], і включає такі основні 

органи:  

1) Міністерство оборони,  

2) Міністерство внутрішніх справ,  

3) Нацгвардія України,  
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4) Нацполіція України,  

5) Держприкордонслужба України,  

6) Державна міграційна служба України,  

7) Державна служба України з надзвичайних ситуацій,  

8) СБУ,  

9) Управління держохорони,  

10) Держслужба спецзв'язку та захисту інформації,  

11) Державна спеціальна служба транспорту України,  

12) Апарат РНБО,  

13) розвідувальні органи, центральний орган виконавчої влади щодо 

військово-промислової політики тощо (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура сектору безпеки й оборони України  
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Джерело: складено на підставі [120; 195] 

 

Разом із тим, розглядаючи інші правові документи у сфері нацбезпеки 

можемо стверджувати, що інституційне забезпечення такої сфери в системі 

державної виконавчої влади також відноситься до функціональної 

компетентності таких органів:  

– Міністерства закордонних справ України;  

– Міністерства юстиції України;  

– Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;  

– Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; 

– Міністерства інфраструктури України;  

– Міністерства охорони здоров’я України;  

– Міністерства соціальної політики України;  

– Міністерства екології та природних ресурсів України тощо, а, відтак, і 

підпорядкованих їм органів.  

З огляду на це вважаємо, що законодавче визначення складу сектору 

безпеки й оборони України вимагає уточнення, зокрема, Розділ ІV Закону 

України «Про національну безпеку України» [там само] (рис. 1.2). Актуальним 

при цьому є питанням вдосконалення організації державної підсистеми 

забезпечення національної безпеки є оптимізація її функцій. Модель, що 

міститься в Законі України «Про національну безпеку України» [195], потребує 

корегування, оскільки виділення в ній основних функцій проведено не за 

єдиним, комплексним критерієм. 

Слід підкреслити, що за останні роки вплив недержавних організацій на 

забезпечення національної безпеки суттєво зріс. Вони виконують безліч 

соціально-гуманітарних й організаційних функцій, а саме: доводять до відома 

урядів потреби (виражають і збирають) різних груп населення, здійснюють 

громадський контроль за діяльністю державних і самоврядних органів, сприяють 
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активній участі населення, ЗМІ в соціальному та політичному житті на 

центральному, регіональному та місцевому рівнях управління [38; 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.2. Типологізація суб’єктів публічного управління у національної 

безпеки 
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Джерело: складено на підставі [77; 120; 195] 

 

Погоджуємося з Е. Афоніним, О. Гірманом, Н. Мельтюховою, О. Лазорем 

та ін. [22; 41; 44; 84; 150], що неурядові організації забезпечують аналіз та 

експертну оцінку соціально значущих проблем, власне, вони діють як механізм 

«раннього оповіщення» і допомагають здійснювати контроль за виконанням 

міжнародних угод, сприяють пожвавленню економіки. 

Наявні суспільно-політичні процеси, через які фактично реалізується 

державна політика і здійснюється політична діяльність соціальних суб'єктів, в 

будь-якому складно організованому суспільстві і державі є виключно 

різноманітні. З одного боку, їх можна розглядати як прояв специфічної 

суспільної сфери, яка характеризується соціальними межами, внутрішніми і 

зовнішніми взаємозалежностями, набором соціальних суб'єктів, відмітними 

ознаками тощо. З іншого боку, ці владні засоби взаємозв'язку можна 

представити як сукупність конкретних проблем, які держава та інші суспільно-

політичні суб'єкти повинні вирішити за допомогою відповідних 

цілеспрямованих дій на основі застосування конкретних засобів, інструментів і 

ресурсів. 

Щодо інструментів публічного управління у сфері національної безпеки, 

то їх варто визначати з позиції загальних положень державного управління, 

адже Закон України «Про національну безпеку України» [2] чітко не окреслює 

ці інструменти. Положення ж фундаментальної науки дозволяють розглядати 

управлінський інструментарій як засіб практичної реалізації конкретного 

державноуправлінського рішення [15; 18]. З позиції В. Толкованова [15], ці 

засоби можна поділити на правові, організаційні (або інституційні), 

інформаційні, кадрові, економічні, фінансові та ін. ресурсні. 

Отже, зважаючи на предмет нашого дослідження, уважаємо, що його 

специфіка зумовлює виокремлення таких інструментів публічного управління у 

сфері національної безпеки (рис. 1.3), як елементів системи цього управління:  

1) правових;  
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2) організаційно-інституціональних;  

3) ресурсних, що включають кадрові, інформаційні, матеріально-технічні 

та фінансово-економічні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Інструменти публічного управління у сфері національної безпеки 

Джерело: авторська розробка 

 

Залежно від конкретної ситуації вони можуть відзначатися загальним і 

спеціальним характером, а також по-різному бути комбіновані під час 

використання, тому зупинимося детальніше на їх розгляді. 

 

 

1.3. Сутність механізмів публічного управління у сфері 

національної безпеки 

 

Термін «державний механізм» активно використовується в науковій 

Ресурсні 
Правові  Організаційно-інституціональні  економічний 

військові безпекові 

Відповідно до ЗУ «Про національну безпеку України» І.  

застосовуються в межах таких напрямків: 

Внутрішньої  

державної безпекової  

політики 

Інструменти  

публічного управління  

у сфері національної безпеки (І.) 

Зовнішньої  

державної безпекової 

політики 
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літературі економічного, політичного, правового та державно-управлінського 

спрямування. Так, наприклад, головним в традиційному розумінні для 

політичної науки є проблема визначення соціально-політичного механізму 

функціонування сучасного суспільства і держави, можливість його практичного 

використання з метою оптимальної організації [32]. Особливо актуальним 

завданням сьогодні є визначення механізму функціонування системи державної 

влади, визначення його структури і властивостей як системного явища 

суб'єктно-об'єктного спрямування. Уважається, що розуміння сутності і 

закономірностей функціонування цього механізму дозволяє не тільки визначати 

оптимальний процес функціонування, але і визначати, шляхи розвитку 

системності державної влади.  

Варто також відзначити, що в правовій науці (у публічному праві) 

згадуються механізми колективного вирішення ключових проблем, що 

функціонують у межах міжнародно-правових механізмів, зокрема у світовій 

економіці і політиці. До таких механізмів можна віднести механізм швидкого 

реагування ООН, що передбачає надання консультацій і узгодження позицій з 

найважливіших проблем сучасності, а також включають переговорні механізми.  

Безумовно, усі держави мають право готувати пропозиції і рекомендації 

щодо створення внутрішнього загальнодержавного механізму стратегічного 

планування розвитку і забезпечення національної безпеки. Ці механізми 

передбачають вироблення вітчизняного законодавчого забезпечення та 

реалізацію внутрішньої державної політики, розробку нових механізмів із 

вирішення державних завдань, парламентського контролю, залучення 

приватного капіталу для реалізації найважливіших інфраструктурних проектів 

національного масштабу, підвищення якості освіти, довіри до влади тощо. 

Поняття «механізм державної влади» або «механізм державного 

управління» є одним з ключових в теорії державного управління. Воно є 

надбанням вітчизняної-доктрини державно-управлінської науки (див. наукові 

роботи В. Дзюндзюка, О. Коротич, В. Корженко, Н. Мельтюхової, Г. Одінцової 

та ін. [84–85]). Проте йому передував термін «політичний механізм держави», 
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що закріпився в якості наукового поняття (свідченням цього може служити 

словникова стаття в Політичній енциклопедії). 

Однак наукова розробка цієї категорії є явно недостатньою. У наукових 

виданнях слушно обґрунтовується змішання понять «методи, механізми, 

технології», «держава, апарат, функції (рішення)» тощо. Тому найчастіше 

термін «механізм державного управління» трактується доволі широко стосовно 

різних видів суспільно-політичної діяльності, що дозволяє вкладати різний 

зміст у це поняття. Конкретизація співвідношень між усіма цими поняттями 

дозволяє точніше й ефективніше використовувати поняття-сателіти під час 

дослідження проблем державного управління. 

У зв'язку з цим розгляд поняття «механізм державного управління 

забезпеченням національної безпеки» передбачає уточнення змісту цього 

терміна. Так, у сучасній українській мові термін «механізм» зазвичай 

розуміється як сукупність, рухливих узаємопов’язаних елементів (частин), які 

функціонують під дією прикладених сил у визначеному векторі (див. 

тлумачний словник української мови [33]). 

Інше визначення терміна «механізм» (за свідченням О. Радченко [236]) 

означає: «систему, пристрій, що визначає порядок якого-небудь виду 

діяльності». Під системою прийнято розуміти упорядковану сукупність 

функціонуючих елементів, що знаходяться у взаємозв'язку й утворюють певну 

цілісність [85]. Щодо будь-якого виду діяльності термін «механізм» означає 

організовану послідовність взаємопов'язаних і цілеспрямованих дій, 

здійснюваних у певному порядку певними суб'єктами [33; 181]. Крім того, 

механізм означає систему ідей, інститутів, установлений і процедур, що 

визначаються ними, а також заходів і дій, покликаних певним чином 

упорядкувати сфери життєдіяльності суспільства або функціонування його 

окремих структур, забезпечуючи вирішення оперативних і стратегічних 

завдань.  

Важливо, що деякі науковці визначають діапазон дії механізмів (у 

контексті технічних наук і галузі науки «Державне управління»). Він є вкрай 
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широким, а саме: від формування виборних органів влади або узгодження 

позицій різних політичних акторів до механізмів протидії зовнішнім і 

внутрішнім загрозам національній безпеці України (див. наукові праці 

О. Гусарова, Ю. Древаля, С. Домбровської, Н. Нижник та ін. [55; 78; 82; 181]). 

На відміну від технічних наук, звідки й саме виник термін «механізм», 

науки суспільного та політико-правового блоку визначають механізми – це не 

стільки фізичне явище, яке може бути виявлено за допомогою органів почуттів 

чи за допомогою технічних пристроїв, скільки це сукупність прав та обов'язків, 

визначені ними зміст і характер діяльності індивідів, груп, спільнот, об’єднань. 

При цьому в межах наук цього блоку специфіка механізму визначається як так, 

що полягає в такому: він спирається на державну владу (орієнтується на її поділ 

і забезпечення балансу між гілками, нейтралізацію узурпування одна одної). Ця 

влада передбачає співставлення панування і підпорядкування між 

взаємодіючими акторами, в основі якої знаходяться примус і право, що 

висвітлюють легітимність державного управління. 

При цьому треба зауважити, що до сих пір зберігається точка зору, згідно 

з якою самостійна філософсько-правова категорія «механізм держави» 

рівноцінна організаційно-технічного поняттю «державний апарат». 

У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне навести думку 

деяких учених [47; 80; 84; 94], які слушно наполягають, що, якщо суб'єктивний 

склад – це тільки система органів, державної влади у вигляді законодавчої, 

виконавчої та судової підсистем, то механізм державного управління включає в 

себе і так звані силові структури:  

– апарат примусу; 

– матеріальні засоби державної влади; 

– державні установи.  

Цікаво, що, характеризуючи категорію «механізм», В. Бакуменко [62] 

зауважує, що «механізм» – це не тільки сукупність державних органів, а й 

структурно оформлена система державного впливу на суспільні процеси. В 

даному визначенні автором виділяються наступні елементи:  
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– державні органи;  

– публічні (недержавні) служби та корпорації;  

– процедури прийняття державних рішень;  

– ресурсне забезпечення.  

На підставі зазначеного можемо стверджувати, що механізми державного 

управління є складовою частиною механізмів публічного управління, адже 

останній вид управління включає державні та недержавні інституції (органи, 

установи, організації). Даний висновок варто застосовувати по відношенню до 

досліджуваної сфери суспільної життєдіяльності – сфери національної безпеки, 

належний розвиток якої покликані забезпечувати як державні, так самоврядні 

інституції шляхом реалізації механізмів публічного управління. Відтак, 

визначальними для формування механізмів публічного управління у сфері 

нацбезпеки є конкретні суспільно-політичні цілі й інституції, які забезпечують 

їх досягнення. 

У продовження відзначимо, що ці механізми публічного управління 

можуть передбачати застосування цілої низки методів і засобів впливу. Власне 

кажучи, вони (методи та засоби) становлять базис зазначених механізмів. Дана 

теза висловлена, зважаючи на загальні положення науки публічного управління 

й адміністрування (див. Енциклопедію державного управління). При цьому 

варто пам’ятати, що наука публічного управління й адміністрування є 

правонаступницею фундаментальних положень державного управління. З 

огляду на це й ураховуючи систематизовані засоби й інструменти впливу на 

нацбезпеку у підрозділі 1.2, можемо наполягати на виокремленні таких підвидів 

механізмів публічного управління у сфері національної безпеки: 1) правових; 

2) організаційно-інституціональних; 3) ресурсних (рис. 1.4). 

До функцій цих механізмів можна віднести таке: прогнозування 

небезпечного стану об’єкта державного впливу, яке пов'язано з виявленням 

соціальних проблем, виявленням викликів і загроз, їх ранжуванням, аналізом, 

виробленням і прийняттям суспільно-політичних і державно-управлінських 

рішень, організації виконання цих прийнятих рішень і планів, перебудови, 
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адаптації, самоорганізації, що засновані на використанні різноманітної, 

інформації, контролем за реалізацією рішень, аналіз результатів рішень в 

інтересах забезпечення національної безпеки (залежно від піднапрямку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізми публічного управління у сфері 

національної безпеки (НБ) України 
 

України 

Спеціальний напрям інституціоналізації – охороно-забезпечувальна діяльність, 

яка вчиняється створеними у ЦОВВ спеціальними структурними підрозділами 

Стратегічний напрям інституціоналізації, що реалізується публічними 

інституціями (органи місцевого самоврядування, громадсько-політичними 

організаціями, ЗМІ та ін.)  

Засоби масової інформації 

 

 

 

 

Координація й узаємодія Основна державноуправлінська 

діяльність  
Мета: виконання узгоджених завдань 

у сфері НБ, що досягається з най-

меншими витратами за умови 

виваженого застосування відповідного 

забезпечення   

Мета: здійснення класичних функцій і 

застосування методів управлінння, 

спрямованих на досягнення конкретного 

результату щодо забезпечення НБ України 

Інформаційне 

забезпечення 

Правове 

забезпеченн

я 

Організаційне 

забезпечення 

Створення ефективної системи публічного управління 
щодо забезпечення НБ як у мирний час, так і в особливий 

період, що передбачає забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку держави, зміцнення обороноздатності 

України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та 

непорушності державних кордонів та ін. 

Спрямовані на забезпечення первинними інститутами національних 

інтересів і НБ шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 

територіального співробітництва на основі загальновизнаних принципів 

держави та права (вторинних інститутів) 

 

 

 

 
Суб’єкти забезпечення на рівні «вторинної інституціоналізації» (ЦОВВ, 

які формують та реалізують державну політику у сфері НБ): Міністерство 

оборони України, МВС України, Міністерство закордонних справ України та ін. 

Суб’єкти забезпечення на рівні «первинної інституціоналізації» (вищі суб’єкти 

держуправління): Парламент, Уряд і Президент України, Його Адміністрація, РНБО та 

ін. 

Науково-

методичне 

забезпечення 

Технологічне  

та ресурсне 

забезпечення 
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Рис. 1.4. Механізми публічного управління у сфері національної безпеки 

України 

Джерело: складено на підставі [77; 120] 

Отже, можна сказати, що «механізм публічного управління» – відносно 

нова для вітчизняної науки категорія. Нова не в тому сенсі, що вона не 

використовується в науково-практичному значенні чи навпаки застосовується, а 

в тому, що вона ще не отримала належної розробки. У цьому зв'язку 

представляється за необхідне в позитивному ключі викласти своє розуміння 

феномену механізму публічного управління, визначивши його сутність і зміст у 

контексті конкретних механізмів публічного управління у сфері національної 

безпеки. 

Ґрунтуючись на цьому і враховуючи, що всі механізми управління є лише 

інструментарієм досягнення суспільно-політичних цілей, слід констатувати, що 

механізми публічного управління у сфері національної безпеки є цілісною 

ієрархічною системою публічного управління, яка певним чином організована у 

сукупність конкретних, з властивим тільки їм властивостями і характером 

взаємозв'язку елементів (сил, засобів, способів, методів і технологій держаного 

управління), що утворюють якісно інше ціле із окремих елементів, за 

допомогою яких досягаються цілі із забезпечення національної безпеки. 

Відповідно, характерними ознаками механізмів публічного управління у сфері 

національної безпеки є такі:  

1) структурні елементи, до яких відносяться державні і недержавні сили й 

засоби управління забезпеченням національної безпеки;  

2) її системна цілісність, яка забезпечується єдністю принципів 

організації і діяльності державних і недержавних органів та установ, а також 

єдністю цілей і завдань їх діяльності;  

3) пов'язаність державних і недержавних органів управління загальними 

принципами координації, субординації і взаємодії;  

4) широкий і різноманітний комплекс методів, способів і технологій 
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безпосереднього управління, за допомогою яких здійснюється суспільно-

політичне керівництво у забезпеченні національної безпеки. 

 



26 

 

РОЗДІЛ 2.  

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

 

2.1. Організаційно-правові аспекти реалізації публічного 

управління у сфері національної безпеки в Україні 

 

 

Надзвичайно важливим питанням, що має суспільно-політичне значення і 

у своєму вирішенні передбачає стабільне функціонування демократичної 

правової держави, є формування компетентних, адекватних механізмів 

державного управління у сфері внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності 

держави, а також підвищення їх результативності. Від цього багато в чому 

залежить успішна реалізація політичного курсу України на міжнародній арені, 

а, відтак, її місце в ній. Тому детальний аналіз нормативно-правової бази з 

питань організації державного управління у сфері внутрішньо- і 

зовнішньополітичної діяльності України із забезпечення національної безпеки, 

а також правова регламентація цієї діяльності державними інституціями (на 

основі покладених на них законом повноважень) об’єктивно необхідні й 

обґрунтовані, з правових позицій, у цілях узгодження діяльності цих органів у 

сфері міжнародних відносин [117].  

Зважаючи на це концепт поділу механізмів публічного управління, 

можемо стверджувати про необхідність аналізу основних нормативно-правових 

актів, що визначають засади національної безпеки, а також внутрішньої та 

зовнішньої політики в ній і повноваження державних органів України у цій 

сфері (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Основні нормативно-правові акти, що визначають засади публічного 

управління у сфері національної безпеки України 

№ 

з/п 

Назва нормативно-правового акту у сфері національної безпеки 

України 

1 Декларація про державний суверенітет України 

2 Постанова Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної 

Республіки «Про проголошення незалежності Укрaїни» 

3 Конституція України 

4 Заява про без’ядерний статус України 

5 Основні напрями зовнішньої політики України, схвалені ВРУ 

6 Закон України «Про основи національної безпеки України» 

7 Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 

8 Закон України «Про оборону України» 

9 Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

10 Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів 

України, які визначають сферу діяльності ЦОВВ щодо 

забезпечення національної безпеки, наприклад, Указ Президента 

України від 6 квітня 2011 р. № 381/2011, яким затверджено 

«Положення про Міністерство закордонних справ України», 

Постанова КМУ від 28 жовтня 2015 р. № 878, якою затверджено 

«Положення про Міністерство внутрішніх справ України» тощо 

11 Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 

Стратегію національної безпеки України «Безпека людини – 

безпека країни» 

12 Закон України «Про національну безпеку України» 

Джерело: складено на підставі [108; 195; 222; 274–275] 

 

На наше переконання, до цих правових актів можуть бути віднесені такі: 
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1. «Декларація про державний суверенітет України». Цей документ був 

прийятий Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 

16 липня 1990 р. [195]. У Декларації зазначено, що Верховна Рада Української 

РСР: виражає волю народу держави, прагнучи створити демократичне 

суспільство, виходить із потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, 

шанує національні права усіх народів, дбає про повноцінний політичний 

економічний, соціальний і духовний розвиток народу Української РСР, визнає 

необхідність побудови правової держави і має на меті утвердити суверенітет і 

самоврядування свого народу, на цій підставі проголошує державний 

суверенітет Української РСР, який передбачає верховенство, самостійність, 

повноту і неподільність влади Української республіки у межах її території, а 

також незалежність і рівноправність її у зовнішніх відносинах.  

Відзначимо одразу, що з положень Декларації [там само] випливає таке: 

Українська держава, як суверенна та багатонаціональна, має розвиватися в 

існуючих кордонах, що передбачає реалізацію українським народом свого 

невід’ємного права «на самовизначення», а також здійснення захисту й охорони 

національної державності цього народу. Власне кажучи, аналізована Декларація 

становить підґрунтя, з одного боку, для побудови правової держави й 

утвердження самоврядування народу Української РСР, а з другого – 

проголошує її без пекову складову через визначення державного суверенітету у 

межах установленої самостійності, верховенства, повноти і неподільності влади 

Української республіки (у межах території), а також незалежності та 

рівноправності її в зовнішніх відносинах.  

2. Постанова Верховної Ради УкраїнськоїРадянської Соціалістичної 

Республіки «Про проголошення незалежності Укрaїни». Даний правовий 

документ був прийнятий 24 серпня 1991 року [195]. Починаючи з моменту 

проголошення незалежності, чинними на території Української республіки 

визнаються її конституція, закони, постанови уряду та інші акти законодавства 

Української РСР. Аналіз положень цієї постанови дозволяє стверджувати [там 

само], що Українська РСР оголосила про свою незалежність, що було здійснено 
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виходячи із права «на самовизначення». Це право, до речі, передбачено 

Статутом Організації Об’єднаних Націй та іншими міжнародно-правовими 

документами. 

3. Основний Закон України – Конституція [108], прийнята 28 червня 1996 

року. Цей документ має визначальне значення для нашого дослідження, 

зокрема статті 17 і 18 Розділу І, у яких установлено, що внутрішня і 

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства, що 

відбувається за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 

При цьому Україна, як суб’єкт міжнародного права, вступає безпосередньо у 

відносини з іншими державами, а також укладає із ними договори й 

обмінюється представництвами; більше того, вона бере участь у діяльності 

впливових міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, СНД та інших організаціях) 

у тому обсязі, який необхідний для ефективного забезпечення національних 

інтересів. 

4. «Заява про без’ядерний статус України» [195]. Вона була прийнята 

Верховною Радою України 24 жовтня 1991 р. У цій Заяві встановлено, що 

наявність на території України ядерної зброї колишнього Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік є тимчасовою, а Україна проводитиме політику, яка 

спрямована на повне знищення ядерної зброї та компонентів її базування 

(розташовані на території Української держави). Крім того, визначено, що 

Україна як одна з правонаступниць колишнього СРСР, додержуватиметься 

положень Договору між США й СРСР, яким визнана необхідність скорочення 

стратегічних наступальних озброєнь 1991 року (ядерних озброєнь, 

розташованих на її території) [там само]. Власне, цим правовим документом 

Українська держава, як незалежний суб’єкт публічно-правових відносин, 

засвідчила своє рішення щодо питань знищення ядерного озброєння, 

розташованого на її території. 

5. Основні напрями зовнішньої політики України. Вони були схвалені 



30 

 

Верховною Радою України 2 липня 1993 р. [195]. У цьому правовому документі 

відзначено, що Українська держава будує демократичну правову державу. Її 

першочерговою метою є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. 

Для цього вона має неухильно дотримуватися норм вітчизняного та 

міжнародного права, зокрема Загальної Декларації прав людини, Міжнародних 

пактів про права людини, які ратифіковані Україною, та іншими міжнародними 

документами [там само]. 

У продовження можемо відзначити аспекти зовнішньої політики нашої 

країни, а саме: 

1) Україна є європейською державою, яка покликана зміцнювати та 

розширювати відносини з іншими країнами Європи, а також колишнього СРСР 

тощо; 

2) Україна є морською державою. Це зумовлює необхідність розвитку 

взаємовигідних відносин із країнами Чорноморського і  Середземноморського 

басейнів; 

3) у тих випадках, коли Україна не може забезпечити себе повноцінно 

власними сировинними ресурсами, вона має турбуватися про їх отримання від 

інших держав, які ними володіють [195]. 

6. Закон України «Про основи національної безпеки України», прийнятий 

Верховною Радою України 19 червня 2003 р. [195]. Означений Закон [там само] 

містить засади державної політики, яка спрямована на захист національних 

інтересів, а, відтак, на гарантування безпеки особи, суспільства і держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Найважливішими 

серед них визнаються захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки [там само].  

Згідно із аналізованим Законом були розроблені і затверджені декілька 

важливих нормативно-правових документів у сфері національної безпеки, а 

саме: Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки Україи» 

[227], Воєнна доктрина України та інші доктрини, концепції стратегії і 

програми, якими визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного 
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будівництва – напрями діяльності органів державної влади з метою своєчасного 

виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз 

національним інтересам Українського народу та держави. Варто відзначити, що 

Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України є тими 

документами, які обов’язкові для виконання, і становлять базис для розробки 

конкретних програм за складовими державної політики у сфері національної 

безпеки нашої країни [там само].  

Прикметно, що в зазначеному Законі [222] міститься норма, яка 

встановлює такі основні реальні та потенційні загрози національній безпеці 

України, а також стабільності у суспільстві: 

1) (у зовнішньополітичній сфері) посягання на державний суверенітет 

України та її територіальну цілісність, а також територіальні претензії з боку 

інших держав і воєнно-політичну нестабільність, регіональні та локальні війни 

та суспільно-політичні конфлікти в різних регіонах світу (насамперед, поблизу 

кордонів України);  

2) (у сфері державної безпеки) розвідувально-підривна діяльність 

іноземних спецслужб, і, що важливо, поширення корупції, хабарництва 

всередині органів державної влади, її зрощення із бізнес структурами, розвиток 

організованої злочинної діяльності. Крім того, у цій сфері загрозу становлять 

використання з терористичною метою тих чи інших об'єктів на території 

України (зокрема ядерних) і створення та функціонування незаконних 

воєнізованих збройних угруповань і формувань;  

3) інші загрози у воєнній сфері, а також у сфері безпеки державного 

кордону України. 

Узагальнюючи положення Закону України «Про основи національної 

безпеки України» [223], можемо стверджувати:  система забезпечення її 

національної безпеки в оборонній сфері, викладена в аналізованому Законі 

таким чином, що не визначає ключових напрямків державної воєнної політики 

України щодо повноправної участі її в системі колективної безпеки (наперед 

забігаючи, зауважимо, що спроба вирішення цього проблемного питання буде 
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здійснена через 15 років). Крім того, у цьому Законі не відбувається 

розмежування воєнної політики держави за умов, коли вона діє самостійно, а 

коли – у системі колективної безпеки. Відтак, не розмежовуються виклики та 

загрози національній безпеці України, яким вона може протистояти самостійно, 

а яким – у системі колективної безпеки шляхом оперативного визначення та 

реагування (мінімізації та/або нейтралізації). Також не визначаються 

першочергові заходи та засоби їх реалізації, як наслідок, практичне виконання 

даного Закону було ускладненим і навіть нівельованим за певними напрямками 

імплементації. 

Варто підкреслити, що у війнах нового покоління, у т. ч. гібридних, 

значно зростає роль складових боротьби із ними, а саме: правової, економічної, 

гуманітарної, інформаційної і психологічної складових. Разом із тим, у 

законодавчо визначеному переліку [222–223] відсутні як такі інформаційні, 

інформаційно-інструментальні загрози, а також загрози психологічної дії 

іноземних держав, яка спрямована на порушення оптимального 

функціонування систем державного управління, зокрема військового. 

Некоректним також є визначення (в якості загроз воєнній безпеці) прорахунків і 

бездіяльності органів державної влади, зокрема таких:  

– небезпечне зниження рівня забезпечення військовою та спеціальною 

технікою й  озброєнням нового покоління Збройних Сил України;  

– повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забезпечення програм 

реформування військово-оборонного промислового комплексу нашої держави;  

– накопичення значної кількості застарілої та непотрібної військової 

техніки, озброєння та небезпечних вибухових речовин. 

Такий висновок нами зроблено з огляду на те, що розв’язання зазначених 

проблемних питань – безпосередня функція самих органів державної влади.  

7. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», 

прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2010 р. [216]. У цьому Законі 

[там само] установлюються принципи реалізації внутрішньої та зовнішньої 

політики нашої держави, до яких варто віднести такі:  
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1) суверенна рівність України на тлі інших держав світу;  

2) унеможливлення дії загроз з боку будь-якої іноземної держави щодо 

силового застосування нею засобів проти територіальної цілісності України або 

її політичної незалежності;  

3) повага з боку України до територіальної цілісності інших держав та 

непорушності їх державних кордонів;  

4) вирішення Україною спорів мирними засобами;  

5) повага з боку України до прав людини та громадянина, а також їхніх 

основоположних свобод; 

6) невтручання України у внутрішні справи інших держав і, навпаки;  

7) узаємовигідне транскордонне співробітництво України з іншими 

державами;  

8) сумлінне виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань 

і, навпаки;  

9) пріоритет загальновизнаних норм і положень міжнародного права, у 

тому числі перед нормами і положеннями вітчизняного права;  

10) своєчасність й адекватність заходів захисту національних інтересів 

України реальним і потенційним загрозам, а також її громадянам, юридичним 

особам і суспільству.  

Зазначимо, що наведені вище принципи, на яких ґрунтується внутрішня 

та зовнішня державна політика України у сфері національної безпеки, 

засвідчують таке:  

– по-перше – вони становлять, насамперед, не систему, а сукупність 

принципів (оскільки вони об’єднують основоположні засади, які відзначаються 

різною правовою природою);  

– по-друге – принципи, починаючи з першого і закінчуючи восьмим, є 

нічим іншим, як загально визнаними принципами міжнародного публічного 

права (вони містяться в Статуті Організації Об’єднаних Націй від 1945 року). 

Щодо принципів, починаючи з дев’ятого і закінчуючи десятим, є принципами 

процесуально-процедурними, оскільки відзначаються праксеологічним і 
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установчо-технічним характером. Тому можуть застосовуватися нашою 

державою у випадках, по-перше, оцінювання на відповідність вітчизняного 

законодавства (нормам міжнародного публічного права), а по-друге, здійснення 

певних дій та/або настання відповідних подій, які мають відношення до 

суверенітету України або наносять їй шкоду, як суб’єкту такого права;  

– по-третє – принцип поваги до прав людини і  принцип  рівноправності 

та самовизначення народів і націй відсутній серед загально визнаних принципів 

сучасного міжнародного публічного права [18].  

8. Закон України «Про оборону України», прийнятий Верховною Радою 

України 6 грудня 1991 року [195]. Даний документ закріплює засади оборони 

нашої держави, а також повноваження інститутів публічної влади у цій сфері, а 

саме: 

– органів державного військового управління; 

– органів місцевого самоврядування; 

– місцевих державних адміністрацій; 

– підприємств, установ, організацій та ін.  

При цьому в разі збройної агресії проти України або загроз нападу на неї 

Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, 

введення воєнного стану в державі або окремих її місцевостях, а також щодо 

застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, які 

утворені відповідно до законів України. Президент України подає письмово 

оформлене рішення до Верховної Ради України на схвалення (затвердження), а 

також вносить до Парламенту України подання щодо оголошення стану війни у 

ній.  

Органи державної влади й органи військового управління вживають 

заходів, необхідні для відсічі агресії. На підставі затвердженого рішення 

Президента України щодо оголошення стану війни Збройні Сили України разом 

з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії. З моменту 

оголошення такого стану чи фактичного початку воєнних дій починається 

відлік воєнного часу, що закінчується у день припинення стану війни.  
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Узагальнення положення аналізованого Закону [222] дозволило 

визначити, що за структурною ієрархією цей документ мав би забезпечити 

розвиток і конкретизацію концептуальних основ національної безпеки України 

щодо гарантування її безпеки й оборони. Разом із тим, цей Закон не був 

узгоджений із Законом «Про основи національної безпеки України» (2003 року) 

і не ще не приведений у відповідність до положень Закону України «Про 

національну безпеку України» (2018 р.) [222]. Ця неузгодженість стосується, 

насамперед, питань розвитку базового принципу організації оборони держави, 

який визначає блоковий  статусу країни. Відтак, можемо наполягати, що засади 

оборони, викладені в Законі «Про оборону України», не дають відповіді на 

головні питання, а саме: за яким механізмом  відбувається забезпечення 

оборони держави і як наша країна має взаємодіяти в межах колективною 

системами безпеки (зокрема із НАТО). 

Варто також підкреслити, у Законі України «Про оборону України» [там 

само] не прописані належним чином процедура й умови взаємодії усього 

інституційного сектору безпеки й оборони України, тобто Збройних Сил 

України, Національної Гвардії України та інших військових формувань. Спроба 

вирішити це питання здійснена в межах Закону України «Про національну 

безпеку України». Власне кажучи, потребують розподілу функції та завдання 

суб’єктів цього сектору, меж їх відповідальності і, що важливо, інституційного 

механізму державного управління в цій сфері як ієрархізованої системи. 

Відзначимо, що поняття «сектор безпеки й оборони України» потрапило до 

переліку основних термінів і знайшло своє відображення уже в Законі України 

«Про національну безпеку України» [222]. 

На увагу заслуговують також подані в Законі України «Про оборону 

України» [195] заходи організаційного характеру щодо забезпечення оборони 

держави, зокрема ті, що стосуються її територіальної оборони. На наше 

переконання, зазначені заходи потребують розширення, а також урахування 

низки чинників, а саме: 

– тенденцій розвитку сучасної військової боротьби; 



36 

 

– суттєвих змін зміст поняття «зброя», у напрямку його доповнення 

вищевказаними складовими (інформаційною, ідеологічною та іншими).  

Розвиток засобів збройної боротьби із загрозами та небезпеками змінює 

традиційне поняття її мети. Нею у нових умовах (зовнішньої агресії на Україну) 

стає не стільки оволодіння територіями, скільки досягнення бажаних змін у 

стані й режимах функціонування держави й її об’єктів. Зважаючи на це, 

можемо стверджувати, що відбувається трансформація змісту поняття 

«національна безпека й оборона держави», оскільки ключовими ланками 

починають ставати її стратегічні об’єкти. 

Принагідно відзначимо, що аналізований Закон України «Про оборону 

України» [195] містить низку недоліків змістовно-логічного характеру. Йдеться 

мова, зокрема про положення, які стосуються підготовки держави до оборони в 

мирний час, що передбачає, на думку законодавця, здійснення заходів у 

зовнішньополітичній сфері, які спрямовані на запобігання збройному конфлікту 

та відсічі збройній агресії [там само]. Таке положення суперечить формальній 

логіці, адже відсіч потенційній збройній агресії є завданням держави та її 

органів під час воєнного часу. На підставі викладеного можемо відзначити, що 

Закон України «Про оборону України» містить застарілі норми, які повною 

мірою не враховують концептуальні зміни в засадах гарантування та підтримки 

національної безпеки й  оборони України.  

9. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» (затверджений 9 грудня 2010 р.). Цим Указом 

(чинним і досі) передбачено усунення дублювання їх повноважень, 

забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його 

утримання, а також підвищення ефективності системи державного управління 

[195]. Варто відзначити, що в аналізованому Указі Президента України 

міститься Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади. 

10. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України, 

які визначають сферу діяльності міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади (ЦОВВ).  
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Важливою для розгляду є постанова Кабінету Міністрів України від 

26 листопада 2014 року № 671 [195], яка затвердила Положення про 

Міністерство оборони України (МО України). Як інші ЦОВВ, Міноборони – 

головний орган у системі державного управління, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері національної безпеки (з воєнних 

питань), оборони та військового будівництва як у мирний час, так і в особливий 

період [там само, абз. 1 п. 1]. Варто також зазначити, що МО України 

покликане забезпечувати в межах наданих повноважень реалізацію державної 

політики з оборонних питань, які безпосередньо пов’язані з застосуванням 

повітряного простору України, а також захистом суверенітету нашої держави 

[там само, пп. 4 п. 3]. Виконання цих завдань МО України вимагає від нього 

здійснення таких заходів: 1) провадження розвідувальної й інформаційно-

аналітичної діяльності, яка вчиняється в інтересах національної безпеки та 

оборони держави; 2) аналіз воєнно-політичної обстановки та визначення рівня 

воєнної загрози нацбезпеці; 3) планування та здійснення заходів із протидії та 

нейтралізації військово-політичних ризиків, викликів, загроз, у т. ч. 

використання воєнної сили проти України; 4) підготовки і періодичного 

уточнення Стратегії національної безпеки України, а також Воєнної доктрини 

України та інших доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної 

безпеки й оборони; 5) розробляє Стратегічний оборонний бюлетень на 

довгострокову перспективу з урахуванням пропозицій інших ЦОВВ України; 

6) міжвідомчої координації щодо проведення оборонного огляду в державі 

тощо [там само, пп. 4–8 п. 4]. 

Зацікавлення викликає також постанова Уряду України від 28 жовтня 

2015 р. № 878 [195], якою затверджено Положення про Міністерство 

внутрішніх справ України (МВС України). У цьому Положенні [там само, п. 1] 

визначено, що Міністерство внутрішніх справ України – головний орган у 

системі ЦОВВ, що має забезпечувати формування державної політики у 

сферах, які стосуються охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 

держави, протидії злочинності, а також підтримання публічної безпеки і 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17
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порядку. У відповідності до Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України [там само] було розроблено та затверджено Стратегію розвитку органів 

системи МВС (на період до 2020 року) [232]. Аналіз даної Стратегії дозволяє 

стверджувати, що вона також містить у собі терміни «публічна безпека і 

порядок», а також інший термінологічний апарат, наприклад, «цивільна 

(публічна) безпека», «особиста безпека» [232, Розділ 4 «Стратегічні 

пріоритети» та ін.]. Однак, на відміну від Положення про Міністерство оборони 

України, Положення про МВС України ускладнює сприйняття змісту 

визначених у ньому термінів у сфері забезпечення національної безпеки, а 

також зумовлює дискусії щодо її співвідносності з публічною безпекою. 

Крім того, прийнято Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. 

№ 381/2011, у якому визначено завдання Міністерства закордонних справ 

України» (МЗС України). Цим Указом [195] затверджене відповідне Положення 

про МЗС України, у якому встановлено, що це Міністерство також (на кшталт 

МВС України) є центральним органом виконавчої влади. Його діяльність 

спрямовується і координується Урядом України, що (діяльність) охоплює 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх 

відносин нашої держави. Принагідно відзначимо, що основними завданнями 

МЗС України є такі: 1) забезпечення впровадження зовнішньо політичної 

діяльності України, а також проведення її зовнішньо політичного курсу, який 

спрямований на розвиток економічних, політичних, соціально-гуманітарних, 

організаційно-правових, наукових, науково-технічних та інших зв’язків з 

іноземними країнами й міжнародними організаціями; 2) здійснення аналізу 

відповідних тенденцій в означеній сфері з урахуванням цих зв’язків; 

3) забезпечення зміцнення незалежності, захисту державного суверенітету, 

безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її 

національних інтересів, що можливо за рахунок застосування відповідних 

дипломатичних засобів; 4) координація заходів, які здійснюються іншими 

органами виконавчої влади з метою провадження єдиного зовнішньо 

політичного курсу України та ін. [там само]. 
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11. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 

2015 року «Про Стратегію національної безпеки України». Дане рішення було 

затверджене Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 

[227], і ми вже частково вище про нього згадували. Згідно з основних цілей 

Стратегії нацбезпеки України є такі: 1) мінімізація загроз державному 

суверенітету та створення умов для відновлення територіальної цілісності 

нашої держави (у межах міжнародно-визнаного державного кордону України); 

2) гарантування її мирного майбутнього як суверенної, незалежної, 

демократичної, соціальної та правової держави; 3) утвердження прав і свобод 

людини та громадянина, що вимагає забезпечення нової якості соціально-

економічного та соціально-гуманітарного розвитку; 4) реалізація інтеграційних 

прагнень України, зокрема щодо вступу до Європейського Союзу, а також 

формування умов щодо вступу в НАТО [там само].  

Для досягнення вищевказаних цілей необхідне здійснення низки заходів 

із зміцнення Української держави, що можливо такими шляхами: 

1) забезпечення стабільного суспільно-політичного та соціально-економічного 

розвитку України; 2) формування якісно-нормотворчої ефективної державної 

політики, спрямованої на дієвий захист національних інтересів (в економічній, 

соціальній, гуманітарній, екологічній, інформаційній та інших сферах); 

3) комплексного вдосконалення системи підтримки національної безпеки, що 

вимагає створення ефективного сектору безпеки й оборони України, про який 

йтиметься в роботі далі; 4) зміцнення зовнішньо політичного позиціонування 

України на світовій арені з метою гарантування власної безпеки в умовах її 

нестабільності, а також неврівноваженості глобальної системи безпеки. 

Слід підкреслити, що в Стратегії національної безпеки України [227] 

визначається необхідність щодо реформування системи державного управління 

у сфері забезпечення такої безпеки. Воно має ґрунтуватися на принципах 

верховенства права, рівності громадян перед законом, чесності та прозорості 

влади, причому пріоритетом цього реформування повинен бути захист прав, 

свобод і законних інтересів громадян та інших національних інтересів України, 
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зважаючи на її складові (суспільну та державну).  

Разом із тим, реформування системи державного управління у сфері 

забезпечення національної безпеки вимагає, по-перше, очищення влади від 

корупціонерів й агентури іноземних спецслужб, непрофесіоналів, політичної 

кон’юнктури, унеможливлення переважання особистих (та\або корпоративних) 

інтересів над загальнонаціональними та суспільними; по-друге, реформування 

інституту державної служби, формування висококваліфікованого, 

патріотичного налаштованого та політично нейтрального корпусу державних 

службовців; по-третє, оновлення системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і працівників органів місцевого 

самоврядування; по-четверте, упровадження сучасних етичних норм для 

держслужбовців і цих працівників, а також військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів для підтримки нацбезпеки, починаючи з локального 

рівня; по-п’яте, децентралізації певних функцій держави та бюджетних 

ресурсів, за умови забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності 

державних органів, що можливо, за рахунок розвитку електронного врядування 

та демократичного цивільного контролю [227]. 

Крім того, військова агресія Росії проти України значною мірою 

позначилася на підвищенні актуальності питання щодо реформування не тільки 

вітчизняних інституцій, які формують відповідний сектор національної безпеки 

й оборони, а також на зарубіжних інституціях, зокрема на Раді Безпеки ООН. 

Відтак, у рамках роботи Генеральної Асамблеї ООН (у т. ч. цьогорічної) увага 

зосереджується на підтримці таких ініціатив з реформування Ради Безпеки 

ООН, які передбачають забезпечення її адекватного реагування на порушення 

міжнародного права, навіть якщо порушник є постійним членом цієї організації 

[18]. 

Щодо субрегіонального рівня забезпечення нацбезпеки, то Україна 

продовжуватиме активно використовувати існуючі формати, а саме: 

1) «Веймарський трикутник»; 2) «Вишеградську групу»; 3) ГУАМ; 4) ЦЄІ; 

5) ОЧЕС тощо. На наше переконання, це також сприятиме забезпеченню 
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захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, реалізації 

економічних й енергетичних проектів та ініціатив. При цьому з аналізованої 

Стратегії національної безпеки України [222] випливає, що (з метою здійснення 

активної зовнішньо політичної діяльності) розвиток МЗС України повинен бути 

спрямований на формування відповідного зовнішньо політичного відомства на 

кшталт європейського, завданням якого буде ефективне просування 

національних інтересів України у світі. 

Отже, можемо зазначити, що у сфері національної безпеки України 

раніше прийняті нормативно-правові акти в цій сфері забезпечують 

характеристику державної безпекової політики України за такими етапами 

формування та реалізації:  

– перший етап – починаючи із липня 1990 р. по червень 1996 р. («до 

конституційний», під час якого було проголошено державний суверенітет 

України, її незалежність, а також без’ядерний статус); 

– другий етап – з липня 1996 р. по червень 2003 р. («конституційно-

установчий», під час якого відбулося визначення напрямків внутрішньо- і 

зовнішньо політичної діяльності України, що спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки, а також установлення в галузевому 

законодавстві відповідних засад державної безпекової політики); 

– третій етап – з липня 2003 р. і по липень 2010 р. («перманентно 

стабільний», що відзначається необхідністю систематизації й уточнення засад 

безпекової політики України через значну негативну дію внутрішніх і 

зовнішніх чинників (фінансово-економічну кризу, зміни в системі колективної 

безпеки тощо), а також важливістю здійснення регулярного моніторингу й 

аналізу цих чинників; 

– четвертий етап – з серпня 2010 р. і по червень 2018 р. («системно 

нестабільний», під час якого відбувалося реактивне державно-управлінське 

реагування на складні суспільно-політичні проблеми у сфері національної 

безпеки України, які відзначаються здатністю до модифікації й активізації або, 

навпаки, латентністю, що відбулося завдяки оптимізації системи центральних 
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органів виконавчої влади, затвердження нової стратегії в зазначеній сфері); 

– п’ятий етап – з липня 2018 р. і до цього часу («новаційний», який 

передбачає упровадження низки законодавчих новацій у декількох напрямках, а 

саме: демократичного цивільного контролю, стратегічного планування, 

оборонного бюджетування тощо).  

Отже, вітчизняні правові й організаційні механізми публічного 

управління у сфері національної безпеки набув нових інтенцій у 

функціонуванні через прийняття Закону України «Про національну безпеку 

України» у 2018 р. [2]. Його аналіз дозволив з’ясувати, що цим правовим 

документом передбачено: 1) визначення сектору і сил національної безпеки й 

оборони; 2) повсюдність упровадження демократичного цивільного контролю; 

3) застосування системного підходу до здійснення планування в цій сфері. 

Повсюдність упровадження демократичного цивільного контролю в Україні 

вимагає активізації громадськості та діяльності громадських рад при органах 

державної влади. Її оцінювання має відбуватися за допомогою рейтенгового 

голосування на офіційних веб-сайтах цих органів. Крім того, доведена 

необхідність щодо уведення окремої посади омбудсмена за напрямком. 

Щодо стратегічності публічного управління у сфері національної безпеки, 

то встановлено, що воно може забезпечуватися за відповідною моделлю. 

Систематизація цих моделей дозволила наполягати, що Україна в здійсненні 

стратегічного планування в означеній сфері більше тяжіє до «західної» моделі. 

Зважаючи на її особливості реалізації, може бути конкретизовано процеси, в 

яких вона може бути адаптована з метою покращення інституційного 

забезпечення національної безпеки України, а саме:  

– збір, обробка й аналіз інформації (залежно від окремо взятої сфери 

забезпечення національної безпеки);  

– визначення й оцінювання її ризиків і загроз;  

– дослідження й оцінювання стану функціонування інституційних 

складових сектору національної безпеки, а також результатів виконання ними 

планів і заходів із її підтримки;  
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– визначення тенденцій у межах прогнозів розвитку ситуацій у сфері 

національної безпеки (коротко-, середньо- і довгострокових);  

– узгодження документів стратегічного планування у сфері такої безпеки 

з планами та програмними документами соціально-економічного розвитку 

держави, а також із бюджетним законодавством;  

– управління ризиками у сфері забезпечення національної безпеки [4; 7]. 

Разом із тим дослідження сучасного організаційного механізму 

публічного управління у сфері національної безпеки України забезпечило 

виділення таких негативних особливостей його функціонування:  

1) наявність розгалуженої інституційної системи органів державної влади 

щодо виконання функцій із забезпечення такої безпеки, які (органи) можна 

згрупувати, на наш погляд, залежно від загальних і спеціальних функцій, які 

вони виконують в означеній сфері;  

2) законодавча невизначеність єдиного центру зовнішньо політичного 

забезпечення національної безпеки й натомість наявність різнохарактерних 

підрозділів в органах державної виконавчої влади щодо забезпечення такої 

безпеки;  

3) декларативність функцій демократичного цивільного контролю щодо 

забезпечення національної безпеки тощо. 

Як наслідок, відсутня повна, своєчасна і достовірна інформація щодо 

загального рівня національної безпеки України та стану розвитку її 

інституційних складових. 

На підставі проведеного дослідження також виявлено, що 

проблемними правовими й організаційними питаннями публічного 

управління у сфері національної безпеки України продовжують залишатися 

визначення напрямків і суб’єктів зовнішньополітичної діяльності України в 

умовах зовнішньої агресії. До цих проблемних питань може бути віднесено 

такі:  

1) недосконалість нормативно-правової бази України щодо здійснення 

зовнішньополітичної діяльності в умовах зовнішньої агресії;  
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2) низька ефективність політико-дипломатичних заходів щодо прийняття 

та виконання державно-управлінських рішень у сфері здійснення 

зовнішньополітичної діяльності України;  

3) низька ефективність оборонного, стратегічного планування та 

кризового управління щодо забезпечення провадження зовнішньополітичної 

діяльності України;  

4) низький рівень залучення новітніх технологій та інших сучасних 

інтернет-технологій; відсутність дієвого контролю за виконанням актів та 

доручень Президента України з питань безпекової політики й організації 

діяльності дипломатичної служби;  

5) низький рівень інформаційного забезпечення Президента України з 

особливо важливих питань зовнішньополітичної діяльності України та 

міжнародних відносин;  

6) недостатнє залучення недержавних організацій та інших 

представників громадськості до систематичних і неупереджених безпекових 

заходів з актуальних питань внутрішньо- і зовнішньо політичної діяльності 

України тощо. 

Аналіз інституційного забезпечення національної безпеки в Україні 

дозволив визначити перспективи розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ України в контексті забезпечення такої безпеки. Зокрема, із позиції її 

забезпечення силами й інструментами Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. Акцентовано на необхідності конкретизації положень 

Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України, а також 

плану впровадження цієї Стратегії згідно з визначеними в ній стратегічними 

пріоритетами [9, Розділ IV]. Одним з найважливіших серед визнано пріоритет 

безпекового середовища, що передбачає здійснення компетентного реагування 

на надзвичайні ситуації та події, які становлять загрозу національній безпеці. 

Зважаючи на це й ураховуючи необхідність досягнення суспільно-

політичного балансу, завданням України є забезпечення дієвої реалізації 

відповідного спеціального законодавчого акту – Закону України «Про 
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національну безпеку України» [222].  

Разом із тим, потрібно розробити спеціальний закон «Про основні 

напрями внутрішньої та зовнішньої безпекової політики України». На нашу 

думку, у ньому можна визначити засади, головні напрями і пріоритети 

внутрішньої та зовнішньої політики держави на «новітньому етапі» її 

функціонування, а також закріпити систему функцій і механізмів здійснення 

такої політики (з метою уточнення функцій щодо розробки та реалізації 

зовнішньополітичних безпекових рішень і встановлення засобів інституційної 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері їх виконання). 

Удосконалення організаційно-правового забезпечення внутрішньої і зовнішньо 

політичної діяльності держави у сфері національної безпеки передбачає 

уточнення специфічного напрямку публічно-політичного процесу, який 

пов’язаний з залученням до нього недержавного сектору та комплексного 

врахування загроз йому, оскільки вони можуть відзначатися як 

конструктивним, так і деструктивним характером.  

  

 

2.2. Місце демократичного цивільного контролю в системі 

публічного управління у сфері національної безпеки: Україна та світ 

 

Невід'ємною інституційною частиною національної безпеки є громадська 

безпека, яку ще теоретики та практики державного управління визначають як 

цивільну та суспільну [22]. До сфери громадської безпеки відноситься захист 

тих суспільних відносин, які пов'язані із запобіганням або усуненням загрози 

для життя і здоров'я людей і їхнього майна. Вона органічно пов'язана з 

особистою безпекою громадян та суспільним порядком. Забезпечення 

громадської безпеки передбачає максимальне унеможливлення настання 

небезпеки на певній території країни або в конкретному регіоні; вона охоплює 

забезпечення особистої безпеки кожного громадянина і є неодмінною умовою 

підтримки суспільного порядку. Власне кажучи, однією з істотних ознак 
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громадської безпеки є те, що вона найбільш ефективно забезпечується при 

наявності стійкого суспільного ладу. 

Поняття «громадська безпека» включає дві складові: стан відсутності 

небезпеки для особистості, суспільства і держави та заходи держави й участі 

суспільства з метою підтримки оптимального стану такої безпеки. Об'єктивно 

це виражається в тому, що люди реалізують своє право на життя, свободу, 

особисту недоторканність, честь і гідність в умовах, що відповідають вимогам 

громадської безпеки. Тобто громадська безпека – це різновид безпеки не тільки 

життя і здоров'я кожної людини, морального стану суспільства, а й безпеки 

майнового і духовного характеру. Це безпека всіх основних елементів 

соціалізованої особистості або колективу (групи осіб), які являють собою певну 

сукупну суспільну цінність, що охороняється державою і його органами влади. 

Говорячи про громадську безпеку як про соціально-правовий інститут, 

слід зазначити, що необхідними умовами для її забезпечення є правова 

урегульованість (упорядкованість відносин) і готовність держави в разі 

виникнення небезпеки для життя, здоров'я і майна громадян вжити необхідних 

заходів щодо запобігання та припинення цих небезпек, а за певних умов – 

ввести режим надзвичайного стану для нормалізації соціально-економічного 

розвитку [106]. Інакше кажучи, для громадської безпеки характерна ситуація 

відсутності соціальних конфліктів або зведення їх до малозначущими за силою 

негативного впливу на суспільство і за масштабами поширення в соціальному 

середовищі. 

У сучасних умовах відбувається актуалізація потреби в безпеці серед 

широких верств населення. Більше того, вона стає домінуючою в період 

кризових ситуацій, суспільно-політичних конфліктів і руйнування звичних 

ідеологічних стереотипів, які об'єднували людей. Погоджуючись із С. Бєлаєм, 

О. Коваль, А. Помазою-Пономаренко, О. Радченко та ін. [102; 209; 236], до 

числа факторів, що впливають на забезпечення громадської безпеки, можна 

віднести такі: 

1) посттравматичний соціальний розлад; 
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2) деформацію соціальних відносин; 

3) порушення процесу суспільної ідентифікації (ідентичності); 

4) перманентний соціальний конфлікт; 

5) проблему формування образу українського народу і співвідношення 

його із загальною картиною світу й власним сприйняттям; 

6) особливості національного менталітету, соціальних цінностей, 

інститутів держави, загально державної ідеї і тощо. 

Зрозуміло, що ці фактори впливають на забезпечення громадської 

безпеки не ізольовано один від одного, а взаємопов'язано. Тому метою 

громадської безпеки є створення умов для соціального спокою і матеріальної 

захищеності інтересів людини в навколишньому соціосередовищі. Громадська 

безпека – це не «річ у собі», а скоріше «річ для інших»: для окремої 

особистості, суспільства і держави, при цьому для держави вона становить 

соціальну цінність, оскільки задекларовано, що держава забезпечує безпеку як 

особистості, так і всього суспільства [Конституція]. 

На практиці громадська безпека виражається в добробуті громадян, їх 

упевненості за своє життя і життя близьких людей, за власність, моральність 

тощо. Ця впевненість становить підґрунтя для розвитку людських здібностей, 

громадських ініціатив, творчої праці тощо. Як зазначають науковці [19; 66; 92; 

96; 114; 144], при відсутності безпеки людина не може ні розвивати свій 

потенціал, ні користуватися результатами своєї праці, тому що під час 

відсутності безпеки немає волі. 

Стан громадської безпеки залежить від ступеня соціально-економічного 

розвитку та стану розбудови громадянського суспільства. Тільки цивілізоване 

демократичне суспільство може повноцінно забезпечити безпеку своєї країни. 

У той же час, суспільство в цілому і конкретні соціальні спільноти та групи не 

можуть нормально функціонувати без забезпечення їх власної безпеки. 

Суспільна стабільність, національна злагода, політичне співробітництво і 

партнерство, стратифікаційна взаємодія, міжгрупове і міжетнічне спілкування – 

усе це неможливо без підтримки громадської безпеки. При цьому громадську 
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безпеку слід розглядати як суспільно-політичний інститут, а не лише як якесь 

соціальне утворення або систему державних органів, які її забезпечують. 

З урахуванням викладеного під громадською безпекою в цілому можна 

розуміти такий суспільно-політичний стан у державі у всій сукупності його 

соціальних зв'язків, в якому панують громадський спокій і впевненість 

індивідів, груп осіб у своїй захищеності від загроз і небезпек будь-якого 

характеру, що забезпечується державою і системою його органів, а також 

недержавними (неурядовими) структурами громадської безпеки. 

Безпека суспільства або громадська безпека є однією з головних 

соціальних цінностей. Вона передбачає, що людина з її інтересами стає 

першорядним об'єктом захисту і представляє для держави найвищу цінність. 

Тільки безпека кожного індивіда зумовлює безпеку всіх інститутів суспільства і 

держави без виключення. Це означає, що в забезпеченні безпеки суспільства не 

можна покладатися тільки на можливості державних структур та установ. 

Навіть у найсприятливіших умовах функціонування правлячої влади вона не в 

змозі подбати про кожну людину. Тому потрібні власні зусилля громадян під 

час забезпечення громадської безпеки. Погоджуємося з Т. Бєльською, 

О. Гірманом та ін., що на активній громадянській позиції кожного члена 

суспільства ґрунтується механізм їх безпеки [22; 41]. Зрілість суспільства, 

ступінь усвідомлення нею загроз, реальних джерел небезпеки багато в чому 

визначають нормальне існування, духовне і матеріальне процвітання держави і 

суспільства. 

Особливе значення для безпеки набуває включення громадських 

механізмів її забезпечення в умовах, коли владні структури, покликані 

забезпечувати безпеку громадян, суспільства і держави, які можуть бути 

неготовими для цього або, більш того, діяти всупереч загальних інтересів. 

У критичних ситуаціях громадська підтримка влади може мати навіть більше 

значення, ніж традиційна опора на державні інститути безпеки, що опиняються 

нездатними прийняти ефективні і рішучі рішення щодо підтримання 

громадської безпеки в умовах слабкої державної керованості (прикладом 
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можуть служити суспільно-політичні події, які відбувалися в м. Київ у 

листопаді 2013 р. – лютому 2014 р.). 

Головне, що об'єднує учасників суспільної системи безпеки з державною 

системою її забезпечення, – це соціально орієнтована мета – створенням умов 

для нормального життя людей, задоволення їх потреб у захисті від небезпек для 

життя і здоров'я, матеріальної забезпеченості, духовних цінностей, соціального 

благополуччя. При цьому мова йде про задоволення потреб в громадській 

безпеці за допомогою соціально позитивних способів і засобів її досягнення, 

визнаних легітимною владою держави і домінуючою частиною суспільства. 

Процес утворення громадських структур безпеки суперечливий і має 

свою специфіку розвитку. Ці структури виникають у різних організаційно-

правових формах, у тому числі у вигляді воєнізованих формувань. При 

стихійності появи подібних об'єднань громадян не можна не враховувати той 

факт, що у своїй сукупності вони забезпечують формування незалежної за 

своєю природою, статусом і фінансуванням систему безпеки, яка може сама 

становити загрозу суспільству [37]. Проте соціальне призначення громадської 

безпеки полягає в захисті громадян від зловживань влади. 

Таким чином, національну безпеку сучасної України як соціально-

політичної категорії, що включає в себе безліч окремих складових, варто 

охарактеризувати, з одного боку, як стан, що містить велику кількість загроз і 

небезпек, а з іншого – як процес реагування на них або їх відображення. Не 

буде перебільшенням твердження, що в числі системо утворюючих параметрів 

національної безпеки (економічної, екологічної, демографічної, інформаційної, 

культурної, військової та інших видів безпеки) центральне місце повинна 

займати суспільно-політична безпека. 

Відзначимо, що ще однією новацією Закону України «Про національну 

безпеку України» є демократичний цивільний контроль [2]. Він є дієвим 

інструментом, за допомогою якого інститути громадянського суспільства 

долучаються до забезпечення національної безпеки. У цій сфері він набув форми 

інституційної підтримки та реалізується цілою низкою державних органів і 
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громадських організацій. В Україні його правове підґрунтя раніше становили 

Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави» (2003 р.) і «Про національну 

безпеку України» (2018 р.), постанова КМУ «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (2010 р.) [9]. 

З’ясовано, що відповідно до чинного законодавства України у сфері 

нацбезпеки характерні такі риси демократичного цивільного контролю, як 

законність, систематичність, всебічність, загальність, своєчасність, 

об'єктивність, дієвість та гласність. Відтак, інституційний сектор безпеки 

зобов'язаних самостверджуватися в суспільстві за основними параметрами 

демократичного цивільного законодавства. Це означає його обов'язок відкрито 

звітувати перед суспільством про хід виконання своїх функцій і тим самим 

підвищувати довіру громадськості (рис. 2.1).  

Для того, щоб ця діяльність набула реальних характеристики правової 

держави, вона повинна отримати втілення в системі правових норм й інститутів 

відкритого суспільства. Інституційна структура національної безпеки України 

вимагає системності та надійності демократичного цивільного контролю в її 

забезпеченні. Прикладом у цьому контексті може служити система такого 

контролю, запроваджена зокрема в Норвегії, Польщі, Фінляндії, Швеції 

та ін. [4; 8].  

Установлено, що в цих країнах з високо розвиненими демократичними 

традиціями цивільний контроль у сфері національної безпеки являє собою, по 

суті, механізм підтримки правопорядку. Обумовлений реальними суспільними 

відносинами його стабілізуючий аспект виражається в узгодженні взаємодій і 

взаємин між людьми в сфері людської діяльності. Тому відсутність або 

ослаблення контролю веде, як правило, до соціального хаосу і розбрату, а в 

таких умовах вимоги забезпечити соціальну, економічну чи політичну безпеку 

залишаються демагогічними гаслами або безпідставними мріями. Саме 

нормативність, підтримувана соціальним контролем, найбільш чітко 

відображає стабільність, постійність зв'язків і відносин суспільного організму в 
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цілому і системи національної безпеки зокрема. 

Разом із тим, щоб демократичний цивільний контроль забезпечував 

вищевказані результати, варто вказати на 2 важливих моменти. Перший момент 

стосується посилення оцієї демократичної складової в Законі України «Про 

національну безпеку України» [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Напрямки здійснення демократично-цивільного контролю у 

сфері національної безпеки України 

Джерело: складено на підставі [120] 

 

Варто відзначити, що Розділ ІІІ цього Закону містить доволі розмиті 

формулювання та межі здійснення цього контролю за умови долучення саме 

громадських об'єднань й організацій до цього процесу. Уважаємо, що 

Напрямки здійснення демократично-цивільного контролю у сфері національної 

безпеки України 

Своєчасне, повне й достовірне інформування органів державної влади та 

суспільства про діяльність ЗСУ, інших військових формувань, 

правоохоронних органів, забезпечення її відповідності вимогам законів 

Використання за цільовим і функціональним призначенням держмайна, 

наданого сектору безпеки й оборони 

Урахування громадської думки при обговоренні й ухваленні 

управлінських рішень щодо діяльності військових формувань і 

правоохоронних органів 

Попередження та недопущення порушень прав і свобод громадян 

України, які перебувають на службі у військових формуваннях і 

правоохоронних органах 

Пріоритет суспільно-політичних підходів до вирішення питань 

військового будівництва. Підтримання стабільності в суспільстві 
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недостатнім є визначення демократичного цивільного контролю через 

реалізацію консультативно-дорадчих функцій державних органів влади у сфері 

національної безпеки. Дійсно, ці функції здебільшого виконуються 

відповідними консультативно-дорадчими радами. Однак варто підвищувати 

роль громадських об'єднань у забезпеченні національної безпеки, більше того, з 

боку населення до них дуже великий рівень довіри (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2. Баланс довіри/недовіри громадян до публічних інституцій у 2020 р. 

Джерело: складено на підставі даних Фонду «Демократичні ініціативи 

ім. І. Кучеріва» [1; 120] 

 

За результатами соціологічних опитувань населення України воно оцінює 

таким чином свій рівень довіри до інституцій правозахисту (рис. 2.2). Як видно 

за даними Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», серед 

опитаних громадян щодо рівня їх довіри публічним інституціям превалює 

позиція із сумарним рівнем формулювання «довіряю» Омбудсмену України та 
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громадським організаціям. 

За інформацією Державної служби статистики України та Міністерства 

юстиції України наразі на вітчизняних теренах функціонує 50 тис. громадських 

об'єднань [10]. До них входять громадські організації, благодійні організації, 

профспілки й організації роботодавців, друковані ЗМІ та ін. При цьому 65% від 

усієї кількості зареєстрованих громадських об'єднань становлять саме 

громадські організації, і їхня кількість за останні 10 років збільшилася. 

Отже, другий момент у забезпеченні національної безпеки за умови 

розвитку демократичного цивільного контролю стосується фінансування 

громадських організацій з позиції зміцнення цієї безпеки під час впливу 

зовнішніх загроз. Аналіз інформації Державної служби статистики України 

дозволяє стверджувати, що зазначені правозахисні громадські організації 

більше ніж на 50% залежать від міжнародної технічної допомоги, яку надають 

зарубіжні донори (міжнародні урядові та неурядові правозахисні організації) 

(див. [10]). Зважаючи на необхідність гарантування національної безпеки 

України, погоджуємося з точкою зору, згідно з якою обґрунтовується 

доцільність оновлення Закону України «Про об’єднання громадян» (1992 р.) у 

частині унеможливлення значного фінансування діяльності громадських 

організацій за рахунок міжнародних донорів [9]. 

Таким чином, громадський контроль покликаний забезпечити 

запровадження кращих методів управління, зокрема проектами, а також 

координацію, моніторинг і оцінювання стану впровадження реформи Збройних 

Сил України зокрема й безпекової сфери в цілому. Варто відзначити, що це 

можливо здійснити під час виконання указу Президента України «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегічний оборонний 

бюлетень України» [231]. У ньому йдеться про важливість запровадження 

демократичного цивільного контролю над силами оборони, що здійснюється за 

рахунок підвищення ефективності діяльності органів державної влади та 

посилення зв’язків із громадянським суспільством. Йому слід надати 

можливість із здійснення відкритого рейтингового інтернет-голосування на 
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сайтах органів державної влади під час формування громадських рад при них 

шляхом підтвердження відбору тих чи тих їх кандидатів-учасників, а також під 

час аналізу звітів про діяльність цих рад за попередній рік. 

Ще один суб’єкт, який має забезпечувати демократично-цивільний 

контроль у сфері нацбезпеки й оборони України, – ЗМІ. У Законі України від 

2003 року «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави» було вказано, що ЗМІ сприяють 

підвищенню престижу служби захисників Вітчизни, зміцненню довіри 

суспільства до Збройних Сил України та інших складових частин 

Воєнної організації держави, правоохоронних органів [194]. У новому Законі 

України «Про національну безпеку України» [222] такої вказівки немає. Це 

зумовлено тим, що дані розпорядження можуть існувати для будь-якого 

державного органу. Згідно із останнім законом завдання засобів масової 

інформації – висвітлювати питання національної безпеки й оборони та 

інформувати при цьому суспільство про стан захисту національних інтересів 

України [там само, ч. 3 ст. 10]. Відзначимо, що з метою систематичного 

інформування суспільства про діяльність сектору безпеки й оборони України, 

забезпечення обґрунтованості рішень державних органів з питань національної 

безпеки й оборони, про стан виконання заходів розвитку сектору безпеки й 

оборони періодично, але не рідше ніж раз на 3 роки, органами сектору безпеки і 

оборони видаються «Білі книги» або інші аналітичні документи (огляди, 

національні доповіді тощо) [222, ч. 4 ст. 10]. Це має забезпечити здійснення 

ефективного державно-цивільного контролю означеній сфері. 

Закон України «Про національну безпеку України» має забезпечити 

міцну правову, організаційну та демократичну основу для реформ у цій сфері, а 

також для підтримки безпечного соціально-економічного розвитку України та 

зниження рівня корупції в оборонному секторі. Останнє вимагає здійснення, з 

одного боку, ефективного демократичного громадського контролю в указаних 

сферах, а з другого – систематичного внутрішнього аудиту органами державної 

влади на засадах публічності. 
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2.3. Аналіз стану планування та стратегізації у сфері національної 

безпеки України 

 

Закон України «Про національну безпеку України» [там само, ч. 2 ст. 25] 

закріпив принципи, відповідно до яких має відбуватися планування у сфері 

національної безпеки. Однак дещо сумнівним виглядає їх визначення. До них 

віднесені, зокрема дотримання вітчизняного та міжнародного законодавства у 

сфері національної безпеки; демократичний цивільний контроль за цим 

сектором, відкритість інформації про політику держави у цій сфері, 

стратегічні документи, цілі, пріоритети і завдання планування, прозорість і 

підзвітність використання ресурсів; цілісність, узгодженість, системність 

планування, урахування пріоритетів і обмежень, установлених відповідними 

державними планами, програмами та прогнозами; своєчасність і відповідність 

прийнятих рішень із захисту національних інтересів держави [222, ч. 2 ст. 25].  

На наше переконання, базовим принципом планування та прогнозування 

сфери національної безпеки має стати принцип системності, за якого вона 

розглядається як єдиний об’єкт прогнозування і планування. На практиці цей 

процес повинен включати таке:  

1) періодичні огляди сектору національної безпеки й оборони, які б 

визначили та уточнювали їх цілі, а також пріоритети державної політики в цій 

сфері та шляхи її реалізації;  

2) організацію взаємодії державних органів, наукових установ та 

неурядових організацій, у результаті якої буде регулярно здійснюватися 

оцінювання ризиків, викликів і загроз нацбезпеці, а також прийматися рішення, 

спрямовані на корегування заходів, уточнення обов’язків щодо реалізації 

поставлених завдань;  

3) прозорий процес розподілу ресурсів і контролю за їх використанням. 

Реалізації цих процесів і підготовка документів довгострокового 

планування має передувати проведенню комплексного дослідження сектору 

національної безпеки й оборони. Важливим при цьому є забезпечення взаємної 
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відповідності документів довгострокового, середньострокового та 

короткострокового стратегічного планування у сфері національної безпеки, а 

також тісний їх зв’язок із загальнодержавним процесом стратегічного 

планування. Така відповідність може бути забезпечена шляхом розробки 

порядку періодичного уточнення окремих положень документів середньо- та 

довгострокового планування з урахуванням щорічних результатів виконання 

завдань розвитку сил і засобів сектору безпеки й оборони, зміни безпекового 

середовища та реальних можливостей бюджету. Для цього можна передбачити 

проведення вибіркових оглядів окремих складових сектору безпеки й оборони 

України, у тому числі в межах проведення громадської експертизи [136].  

На загальнодержавному рівні визначено правовий статус Стратегії 

національної безпеки України, що розглядається як базовий документ у сфері 

планування розвитку системи забезпечення національної безпеки нашої країни, 

в якому встановлюється порядок дій і заходів щодо забезпечення такої безпеки 

[227, ст. 26]. Стратегія розробляється за дорученням Президента України 

(протягом 6 місяців з моменту його вступу на посаду). При цьому Стратегія 

схвалюється на засіданні Радою національної безпеки і оборони України та 

затверджується відповідним указом Глави держави. Дана Стратегія має 

розроблятися спільно з іншими учасниками стратегічного планування з 

урахуванням стратегічного прогнозу держави на довгостроковий період, що не 

має перевищувати періоду, на який розроблений стратегічний прогноз країни, і 

коригуватися за необхідності. Зважаючи на строк виконання повноважень 

Президента України, термін коригування Стратегії національної безпеки 

України дорівнює п’ять років [108]. 

Галузевим законодавством у сфері нацбезпеки встановлено, що Стратегії 

національної безпеки України визначає таке: пріоритети національних 

інтересів, цілі, основні напрями державної політики у сфері нацбезпеки; 

поточні та потенційні загрози ній з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов; 

ключові напрямки зовнішньополітичної діяльності країни для гарантування її 

безпеки та національних інтересів; завдання реформування та розвитку сектору 
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нацбезпеки; ресурси для реалізації Стратегії [227, ч. 2 ст. 26]. 

Зважаючи на український і міжнародний досвід здійснення стратегічного 

планування у сфері національної безпеки, уважаємо, що вітчизняна Стратегія 

такої безпеки має включати: 

1) визначення пріоритетів, цілей і заходів у сфері внутрішньої і 

зовнішньої політики у сфері забезпечення національної безпеки; 

2) містити оцінку поточного стану національної безпеки й оцінку загроз 

національній безпеці на довгостроковий період; 

3) визначати національні інтереси та стратегічні національні пріоритети у 

сфері забезпечення національної безпеки; 

4) визначати цілі і завдання підтримки національної безпеки в різних 

сферах соціально-економічного розвитку України і відповідні напрямки 

діяльності з протидії загрозам її національній безпеці; 

5) визначати організаційні, нормативні правові та інформаційні засади 

забезпечення такого виду безпеки; 

6) установлювати основні показники стану національної безпеки та 

містити інші положення, що стосуються підтримки національної безпеки на 

оптимальному рівні. 

Справедливим є твердження, що підґрунтя реалізації Стратегії 

національної безпеки України становить національний потенціал (оборонний, 

безпековий, економічний та інтелектуальний), а також повноцінне застосування 

механізмів державно-приватного партнерства та міжнародної консультативної, 

фінансової і матеріально-технічної допомоги [227, абз. 2 ч. 3 ст. 26].  

Прикметно, що в абзаці 1 ч. 3 ст. 26 Закону України «Про національну 

безпеку України» [222] визнано таке: Стратегія нацбезпеки України становить 

базис для розробки інших планових документів в означеній сфері. Разом із тим, 

аналіз положень ст. 1 цього закону дозволяє наполягати, що існує необхідність 

в уточнені її змісту, зокрема у визначень понять планових документів у сфері 

національної безпеки (Стратегії воєнної безпеки України та Стратегії 

кібербезпеки України). Авторська пропозиція ґрунтується також на дослідженні 
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змісту поняття «Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України». 

Під нею законодавець розуміє документ довгострокового планування, який 

приймається на основі Стратегії нацбезпеки України за підсумками огляду 

стану громадської безпеки та цивільного захисту, що визначає напрямки 

політики держави щодо гарантування захищеності національних інтересів 

(держави, суспільства й особи), а також прав і свобод людини та громадянина, 

цілі й очікувані результати від реалізації Стратегії з урахуванням актуальних 

загроз [222, ст. 1]. 

Щодо Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, то 

вона, до речі, розробляється МВС України за рішенням відповідного Міністра 

після прийняття Стратегії нацбезпеки України [222, абз. 1 ч. 1 ст. 29]. Після 

розробки МВС України Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту 

України подається на розгляд до Уряду України. Він, у свою чергу, за умови 

позитивного розгляду подає Стратегію громадської безпеки та цивільного 

захисту України на подальше затвердження до РНБО України, а вона – 

Президенту України. Відзначимо, що з метою забезпеченя ґрунтовної 

підготовки проекту Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту 

України до цього процесу залучається широ коло суб’єктів, а саме: державні 

інституції, які входять до системи МВС України; науковці, аналітичні й 

експертні установи; інститути громадянського суспільства; іноземні експерти 

[222, абз. 3 ч. 1 ст. 29]. 

На відміну від Стратегії нацбезпеки України (див. ч. 2 ст. 26 відповідного 

закону [222]), Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України 

визначає загрози національній безпеці, зокрема у сферах громадської безпеки та 

цивільного захисту, а також шляхи досягнення цілей і пріоритетів державної 

політики в цих сферах. Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону України «Про 

національну безпеку України» [222] Стратегія громадської безпеки та 

цивільного захисту визначає таке: 1) готовність сил і засобів державних 

інституцій до виконання завдань за призначенням; 2) інфраструктуру, напрямки 

розвитку та інші показники, що необхідні для планування діяльності МВС 
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України, Нацгвардії України, Нацполіції України, Державної прикордонної 

служби України, Державної міграційної служби України, ДСНС України; 

3) потреби бюджетного забезпечення для підтримки громадської безпеки та 

здійснення цивільного захисту; 4) державні програми, галузеві стратегії й 

програми, спрямовані на реалізацію даної Стратегії, їх цілі та відповідальних 

осіб за розробку, моніторинг їхнього виконання й оцінювання. МВС України 

має оприлюднювати щорічний звіт про стан реалізації Стратегії громадської 

безпеки та цивільного захисту України.  

Дані цієї Стратегії та звітів про стан її виконання – основа для розробки 

та прийняття галузевих стратегій і концепцій, державних цільових програм у 

сфері громадської безпеки, охорони держкордону, цивільної оборони та 

міграційної політики. Крім того, Стратегія громадської безпеки та цивільного 

захисту є базою для підготовки оперативних планів застосування сил і засобів 

безпеки в кризових ситуаціях [222, ч. 3 ст. 29]. У той же час, стратегічне 

планування охоплює здійснення комплексного огляду інституційного сектору 

національної безпеки [222, ст. 27]. На основі результатів такого огляду й з 

урахуванням затверджених прогнозних фінансових показників готується 

Стратегічний бюлетень сектору безпеки та оборони України. Порядок 

проведення комплексного дослідження й основні вимоги до нього мають бути 

чітко регламентовані.  

Погоджуємося з ученими Г. Ситником, О. Трушом та ін. [183; 258], що у 

сфері національної безпеки надзвичайно важливим є здійснення прогнозування 

та планування. Підґрунтям для цього може служити комплексний її огляд. 

Згідно із Законом України «Про національну безпеку України» [222, ст. 1] 

комплексне обстеження сектору нацбезпеки охоплює процедуру оцінки стану 

такого сектору, а також готовності його складових до виконання завдань, при 

цьому за результатами даної оцінки розробляються й уточнюються 

концептуальні документи розвитку складових сектору нацбезпеки й 

визначаються заходи із досягнення ними необхідних спроможностей у наявних 

і потенційних (прогнозованих) умовах безпекового середовища. 
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Комплексний огляд сектору нацбезпеки (а в аналізованому Законі ще й 

оборони [там само, ст. 1]) проводиться за рішенням Ради національної безпеки і 

оборони України. Воно, як і будь які рішення РНБО України, вводиться в дію 

указом Глави держави [там само, абз. 1 ч. 1 ст. 27]. При цьому комплексний 

огляд сектору нацбезпеки охоплює проведення таких заходів (рис. 2.3): 

1) оборонне обстеження; 2) обстеження громадської безпеки та цивільного 

захисту; 3) обстеження оборонно-промислового комплексу; 4) обстеження 

розвідувальних органів України; 5) обстеження державної системи боротьби із 

тероризмом; 6) обстеження стану кібербезпеки й захисту державних 

інформаційних ресурсів; 7) обстеження критичної інфоінфраструктури [222, 

абз. 2 ч. 1 ст. 27].  

Зауважимо, що в разі необхідності РНБО України може прийняти 

рішення щодо проведення окремих обстежень, які включені до комплексного 

огляду сектору нацбезпеки, що також вводиться в дію указом Глави держави 

[222, абз. 3 ч. 1 ст. 27]. Разом із тим, здійснення комплексного обстеження 

сектору нацбезпеки відбувається обов’язково згідно зі Стратегією національної 

безпеки України та ін. документів довгострокового планування [там само, абз. 4 

ч. 1 ст. 27]. При цьому здійснення науково-методичного забезпечення 

проведення комплексного обстеження сектору нацбезпеки України є одним із 

завдань Національного інституту стратегічних досліджень.  

Уряд України визначає порядок проведення комплексного обстеження 

сектору нацбезпеки, а саме: 

– оборонного обстеження за МО України; 

– обстеження громадської безпеки та цивільного захисту за 

МВС України; 

– обстеження оборонно-промислового комплексу за центральним органом 

виконавчої влади, який покликаний забезпечувати формування й реалізацію 

державної військово-промислової політики; 

– обстеження стану кібербезпеки та критичної інфоінфраструктури, а 

також державних інфоресурсів й інформації, ураховуючи вимоги із захисту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-%D0%BF#n10
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інформації, що встановлені законом. Дане обстеження закріплено за 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України [там 

само, ч. 3 ст. 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Напрямки та суб’єкти здійснення комплексного обстеження у 

сфері забезпечення національної безпеки України 

Джерело: складено на підставі [195, ст. 27] 

Напрямки та суб’єкти здійснення комплексного огляду у сфері 

забезпечення національної безпеки України 

Оборонне обстеження, порядок проведення якого визначає  Уряд 

України, і здійснюється МО України.  

Огляд громадської безпеки та цивільного захисту – МВС України. 

Обстеження оборонно-промислового комплексу – ЦОВВ, який 

покликаний забезпечувати формування й реалізацію державної 

військово-промислової політики. 

Обстеження розвідувальних органів України, порядок 

проведення якого визначає Президент України. Організацію і 

контроль цього огляду здійснюють розвідувальні органи. 

Обстеження державної системи боротьби із тероризмом, 

порядок проведення якого визначає Президент України. 

Організацію і контроль цього огляду здійснює СБ України. 

Обстеження стану кібербезпеки й захисту державних 

інформаційних ресурсів, порядок проведення якого визначає  

Уряд України, і здійснюється Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Обстеження критичної інфорінфраструктури, порядок 

проведення якого визначає  Уряд України, і здійснюється 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України. 
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Принагідно зазначимо, що Уряд України організовує, контролює, а також 

попередньо схвалює результати проведення зазначених комплексних обстежень 

[222]. Щодо порядку проведення комплексного обстеження розвідувальних 

органів України та державної системи боротьби із тероризмом, то він 

визначається безпосередньо Главою держави [там само]. Проте Організація та 

контроль проведення комплексного обстеження державної системи боротьби із 

тероризмом здійснюється саме СБ України [там само, ч. 5 ст. 27].  

За наслідками комплексних обстежень розробляється перспективна 

модель сектору нацбезпеки, що передбачає послідовне покращення (у бік 

нарощення) спроможностей його складових до виконання завдань, а також 

формування на цій базі мобільних, боєздатно підготовлених на належному 

рівні, всебічно забезпечених сил нацбезпеки й оборони, які здатні захистити 

національні інтереси України та/або приймати участь у заходах щодо 

підтримки миру та безпеки у світі [222, ч. 6 ст. 27]. При цьому основні 

індикатори для зміни складових сектору нацбезпеки, їх кількості – це зміни 

безпекового середовища, а також реальні фінансові й економічні можливості 

країни. 

Звіти щодо отриманих результатів проведеного комплексного обстеження 

сектору нацбезпеки або окремих оглядів надаються органами, які проводили 

такі обстеження (див. пп. 1–4 ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 6 Закону України «Про 

національну безпеку України» [195; 222]). Ці звіти у встановленому порядку 

подаються на розгляд і затвердження РНБО України. 

Отже, проведення комплексного обстеження сектору нацбезпеки 

(обмеженого в часі) та подальшу організацію довгострокового планування 

варто передбачати на постійній основі, а також шляхом моніторингу загроз 

національній безпеці, розробки можливих прогнозів розвитку подій, визначення 

спроможностей, необхідних для виконання поставлених завдань. 

Стратегічне планування дозволяє реалізовувати цілі, завдання та заходи 

державної політики в галузі забезпечення національної безпеки. Документи 

стратегічного планування у сфері національної безпеки й оборони мають 
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затверджуватися лише за наявності необхідного фінансового забезпечення (див. 

ст. 35 Закону України «Про національну безпеку України» [195; 222]).  

Ураховуючи багаторівневий і комплексний характер стратегічного 

планування і прогнозування у сфері забезпечення національної безпеки 

(визначеного в Законі України «Про національну безпеку України» [[195; 222]), 

необхідно запровадити належну підготовку та перепідготовку фахівців у цій 

галузі, а також передбачати створення відповідних структурних підрозділів у 

кожному суб’єкті стратегічного планування і постійно діючих міжвідомчих 

робочих груп.  

Крім того, важливо залучати до цих процесів представників наукових кіл 

й академічної спільноти. Проте головне – це забезпечення, з одного боку, 

комплексного визначення пріоритетів підвищення дієвості державного 

управління у сфері забезпечення національної безпеки, а з другого – виконання 

зазначених стратегічних документів держави. Процес змін не закінчується 

ухваленням стратегічних документів. Без їх ефективного впровадження важливі 

проблеми так і залишаться не розв’язаними. Тому процес їх упровадження слід 

розглядати як продовження циклу стратегічних змін у напрямку до його 

кінцевої мети, а саме: урегулювання проблем у сфері національної безпеки, що, 

насамперед, стали причиною для проведення означених змін, визначення 

векторів розвитку. Відтак, важливим є визначення особливостей застосування 

не тільки евристичного, а комплексного й експертно-аналітичного підходів до 

стратегічного планування у сфері національної безпеки України. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОЇ УПРАВЛІННЯ 

У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Наукові засади стратегічного планування публічного управління 

у сфері національної безпеки України 

 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» [195] 

у нашій державі має здійснюватися планування та стратегізація у сфері 

забезпечення нацбезпеки. Більше того, ч. 1 ст. 26 цього Закону містить вказівку, 

що Стратегія національної безпеки України розробляється за дорученням 

Президента протягом 6 міс. після його вступу на пост [там само]. До речі, як 

відомо, Першу Стратегію національної безпеки України «Україна у світі, що 

змінюється» була затверджена 12.02.2007 р. Президентом В. Ющенком. 

14 вересня 2020 року Президентом України В. Зеленським було 

затверджено Стратегію національної безпеки України «Безпека людини – 

безпека країни» [120]. Проте підкреслимо, що її затвердження відбулося без 

дотримання вимоги спеціального закону (тобто не через «6 місяців»).  

Крім того, аналіз цього стратегічного документу дає змогу стверджувати, 

що хоча він і відзначається новаційністю, але покедуки вона викликає низку 

питань. По-перше, вони стосуються визначення пріоритетності розвитку 

України. Ці питання виникають одразу, починаючи з розгляду «Пріоритетних 

національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілей та 

основних напрямків державної політики у сфері національної безпеки». Так, у 

пп. 3 п. 1 Стратегії національної безпеки України закріплено, що 

«…встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності 

України у межах її міжнародно визнаного державного кордону – найвищий 
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пріоритет держави» [там само]. Як відомо, суверенітет – це верховенство, 

повнота і зовнішня незалежність державної влади. Державна безпека – 

захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і 

демократичного конституційного ладу [195, ст. 1]. Отже, логічно виникає 

запитання «так що є первинною людина чи влада»?  

Проблематика нормативно-правового регулювання набуває особливо 

великої значущості для тих сфер суспільних відносин, які безпосередньо 

стосуються життя і здоров’я переважної більшості громадян. Якраз до таких 

сфер відноситься безпека у різних її проявах і формах, починаючи від безпеки 

конкретної особистості [120].  

Отже, положення пп. 3 п. 1 Стратегії національної безпеки України 

вступає у протиріччя як з пп.1 п. 1 аналізованої Стратегії, так і зі статтею 3 

Конституції України [195], у якій визначено, що «людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю». Проте особиста безпека не є державною безпекою. 

Виходить так, що акценти в забезпеченні національної безпеки, що включає 

державну, суспільну та безпеку окремої особистості, на жаль, зміщуються із 

задекларованої соціальної орієнтованості розвитку України у бік державного 

«благоденствия».  

По-друге, відмінністю чинної Стратегії національної безпеки України 

«Безпека людини – безпека країни» є основні засади, на яких вона ґрунтується 

(стримування, стійкість і взаємодія). У той же час викликає цікавість 

формулювання цих засад, і як вони співвідносяться з векторами колишньої 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» і Цілями тисячоліття [195].  

По-третє, уточнення вимагають положення Стратегії національної 

безпеки України «Безпека людини – безпека країни», які стосуються 

визначення пріоритетності національних інтересів України та забезпечення 

національної безпеки [17, пп. 5 п. 1]. У стратегії наполягається, що визначення 
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цієї пріоритетності здійснено «з урахуванням фундаментальних національних 

інтересів», а вони у свою чергу поділяються на державні, суспільні та інтереси 

окремої особистості. До пріоритетних національних інтересів України 

віднесено:  

1) відстоювання незалежності і державного суверенітету;  

2) відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного 

державного кордону України;  

3) суспільний розвиток, насамперед розвиток людського капіталу;  

4) захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; 

європейська і євроатлантична інтеграція [там само].  

Проте виникає ситуація, за якої дане формулювання національних 

інтересів виходить уже й за межі дефінітивного визначення «державна безпека» 

і наближається до поняття «громадська безпека і порядок – це захищеність 

життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і 

громадянина» [195, ст. 1]. Варто при цьому памятати, що державна безпека не є 

синонімом громадської безпеки.  

По-четверте, нова Стратегія національної безпеки України «Безпека 

людини – безпека країни» як і попередня Стратегія національної безпеки 

України не відповідають загальносвітовим принципам планування загалом і 

стратегічного зокрема. Власне кажучи, будь-яка планування поділяється на 

коротко- (до 5 років), середньо- (5-10 років) і довгострокове (понад 10 років) 

[120]. Проте останні стратегічні документи у сфері національної безпеки, з 

одного боку, узагалі не містили вказівку на який термін вони прийняті. А з 

другого – складно стверджувати, що дійсно забезпечують стратегізацію в 

зазначеній сфері. Свідченням цього є те, що попередня Стратегія національної 

безпеки була прийнята у 2015 році, а нова розроблена у відповідності до ст. 26 

Закону України «Про національну безпеку України» через 5 років від 

попередньої (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Порівняльна таблиця положень чинної та оновленої в перспективі 

Стратегій національної безпеки України 

№ 

з/п 

Чинна Стратегія національної 

безпеки України (указ 

Президента України від 

14.09.2020 р. № 392/2020)  

Оновлена Стратегія національної 

безпеки України (авторська розробка) 

1 

 

Термін дії 

 

Відповідно до Закону України 

«Про національну безпеку 

України» кожні 5 років [195, ч. 

3 ст. 25, ч. 1 ст. 26] 

У разі внесення законодавчих змін 

стратегія буде прийматися строком 

понад 10 років 

2 Визначення 

 

Відповідно до Закону України 

«Про національну безпеку 

України» стратегія у цій сфері є 

документом, що визначає 

актуальні загрози нацбезпеці та 

цілі, завдання, механізми 

захисту національних інтересів, 

а також є основою для 

планування і реалізації 

державної політики національнї 

безпеки [195, абз. 19 ч. 1 ст. 1] 

У разі внесення законодавчих змін 

стратегія буде розглядатися як базовий 

документ з планування розвитку 

системи забезпечення національної 

безпеки України, що розробляється як 

дорожня карта й основа інституційної 

взаємодії (органів державної влади, 

організацій та громадських об'єднань) 

у сфері захисту національних інтересів 

і забезпечення безпеки особистості, 

суспільства і держави 
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3 Розділи 

 

I. Пріоритети національних 

інтересів України та 

забезпечення національної 

безпеки, цілі та основні 

напрями державної політики у 

сфері національної безпеки. 

ІІ. Поточні та прогнозовані 

загрози національній безпеці та 

національним інтересам 

України з урахуванням 

зовнішньополітичних та 

внутрішніх умов. 

ІІІ. Основні напрями 

зовнішньополітичної та 

внутрішньополітичної 

діяльності держави для 

забезпечення її національних 

інтересів і безпеки. 

ІV. Напрями та завдання 

реформування й розвитку 

сектору безпеки і оборони. 

V. Ресурси, необхідні для 

реалізації Стратегії 

Заключні положення [195] 

 

 

I. Загальні положення. 

II. Основні характеристики сучасного 

стану національної безпеки України та 

загрози ній. 

III. Національні інтереси України та 

стратегічні національні пріоритети. 

IV. Забезпечення національної 

безпеки: 

1. Державна і громадська безпека. 

2. Оборона. 

3. Підвищення якості життя населення. 

4. Економічне зростання. 

5. Наука, технології й освіта. 

6. Охорона здоров'я. 

7. Культура. 

8. Екологія і раціональне 

природокористування. 

9. Стратегічне партнерство. 

V. Організаційні, правові, економічні, 

інформаційні та інші ресурсні засади 

реалізації цієї Стратегії. 

VI. Очікувані результати. 

VІІ. Прикінцеві положення 
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4 

 

Спрямованість 

 

Стратегія національної безпеки 

України має визначати основні 

напрями державної політики в 

цій сфері, а також актувальні 

загрози ній [2, абз. 19 ч. 1 ст. 1, 

ч. 1 ст. 26] 

Основний зміст забезпечення 

нацбезпеки – це підтримка правових та 

інституційних механізмів, а також 

ресурсних можливостей держави і 

суспільства на рівні, що відповідає 

національним інтересам України. 

Джерело: складено на підставі [195] 

 

Отже, важливим є семіотичність кодів, які закладаються ще на початку 

формулювання векторів розвитку країни (як корабель назвеш, так він і 

попливе). У цьому контексті вимагає доопрацювання Стратегія національної 

безпеки України «Безпека людини – безпека країни» [195] у напрямку 

уточнення її положень, а також їхнього узгодження з нормами законодавства у 

сфері національної безпеки України, визначеними у її Конституції та Законі 

України «Про національну безпеку України» (див. табл. 3.1). 

 

 

3.2. Пріоритети підвищення дієвості механізмів публічного 

управління у сфері національної безпеки 

 

Результативне функціонування інституційної структури національної 

безпеки вимагає окреслення пріоритетів державного управління нею, а, відтак, і 

державної політики. Цьому сприяє визначення факторів і пріоритетів 

державного управління у сфері забезпечення національної безпеки. Оцінка 

наслідків дії цих факторів і результатів досягнення пріоритетів залежить від 

певних критеріїв. Одними з найбільш істотних служать такі: соціальний 

прогрес, зростання добробуту громадян у ширшому сенсі тощо. Глобалізація, 
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інформаційна відкритість, підвищення якості життя, з одного боку, і небезпеки, 

виклики і загрози, породжувані глобалізацією – з іншого, неминуче вимагають 

якісного осмислення і визначення чітких, вивірених стратегій і векторів як 

соціально-економічного розвитку, так і національної безпеки. Адже безпека 

держави забезпечується стабільністю в соціально-економічній сфері. 

Наша країна зацікавлена в найактивнішій участі в глобальних і 

регіональних інтеграційних процесах, у тісній політичній, економічній, 

екологічній, інформаційній та інвестиційній співпраці, просуванні новітніх 

технологій, упровадженні їх у повсякденне життя, підвищенні рівня й якості 

життя українських громадян. Усе це відповідає національним стратегічним 

цілям. Проведений аналіз нормативно-правової бази [195; 222; 227] дає 

підстави дійти висновку, що взаємодія всіх інституційних структур, які 

забезпечують національну безпеку в окремо взятій сфері суспільної 

життєдіяльності, виступає важливою умовою зміцнення самостійності і 

незалежності країни. Це повинно сприяти підвищенню дієвості діяльності 

держави та громадянського суспільства в інтересах зміцнення національної 

безпеки. 

Як зазначалося вище, крім глобальних викликів і загроз національній 

безпеці, існують також значні проблеми внутрішнього характеру. Їх аналіз 

засвідчує, що стійкість розвитку країни визначається, безумовно, не тільки 

зростанням економіки та її інноватизацією, а й суспільною легітимацією. 

Необхідно також забезпечити національну безпеку в соціальній сфері через-

соціальну стабільність, етнічну та конфесійну згоду, підвищення якості роботи 

органів державної влади і формування дієвих механізмів їх взаємодії з 

громадянським суспільством. 

У Стратегії національної безпеки України та сталого її розвитку до 

2020 року [227] зазначається, що на сьогодні Україна стикнулася із проблемою 

подолання наслідків політичної та соціально-політичного кризи, з метою 

збереження власного суверенітету і територіальної цілісності. Подібна 

констатація, імовірно, ґрунтується на тому, що в останнє десятиліття вітчизняна 
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державна політика піддається все більшому впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів, вчасне прогнозування яких є запорукою адекватного реагування на 

них. Отже, у правовому просторі намітилася тенденція до необхідності 

визначення консолідованих концептуальних підходів до вирішення 

першочергових завдань у сфері національної безпеки за окремими 

піднапрямками, але такий простір вимагає відповідного осмислення й 

оновлення. 

Слід відзначити, що на даний момент мова йде, насамперед, про 

створення передумов, які дозволять досягти конкретних результатів за 

вищевказаними напрямками. Власне кажучи, ми розуміємо, що інституційна 

державно-політична система реагує на певні імпульси ззовні, приймає рішення 

у відповідь ним. Однак реакція «об'єкта національної безпеки» у вигляді будь-

яких якісних зрушень в його стані або хоча би у вигляді «зворотного зв'язку» із 

ним по суті поки що не забезпечена. Більше того, виклики внутрішньої системи 

безпеки в тій чи іншій сфері суспільної життєдіяльності, які загрожують 

нівелюванням тих самих передумов до зростання зовнішньополітичного 

потенціалу, не втрачають своєї актуальності та потребують сьогодні додаткової 

уваги. Очевидно, що заздалегідь скласти закінчений перелік внутрішніх 

викликів і загроз, а також пріоритетів дієвої інституційної діяльності органів 

влади у цій сфері надзвичайно складне завдання. Варто відзначити, що основні 

загрози і виклики в Україні у сфері нацбезпеки на перспективний період 

певною мірою зазначені в її Стратегії національної безпеки, Стратегії 

довгострокового соціально-економічного розвитку (на період до 2020 р.), а 

також в основних напрямках діяльності, посланнях Президента України та в 

ряді інших документів. 

Видається досить актуальним дослідження цих проблем, оскільки гостра 

фаза суспільно-політичної кризи, за загальними оцінками теоретиків і практиків 

державного управління [84–85], має завершитися і можна виважено оцінити 

актуальні виклики та загрози забезпечення національної безпеки, у тому числі з 

урахуванням наслідків кризи (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Пріоритети підвищення дієвості публічного управління у сфері 

національної безпеки 

Джерело: авторська розробка 

Підвищення 

інституційної 

дієвості державного 

управління у сфері 

забезпечення 

національної 

безпеки (НБ) 

Виклики та загрози НБ (внутрішні та зовнішні): посилення міграційних і 

глобалізаційних процесів, зниження рівня життя, унеможливлення реалізації 

соцкапіталу, латентність суспільно-політичних конфліктів, корупція тощо  

Інституційний блок «Пріоритети діяльності державних інституцій у сфері 

НБ» 

 
Здійснення збору й обліку інформації з 

метою оцінювання актуальних 

викликів і загроз забезпеченню НБ. 

 

 

 

Формування, оновлення та розвиток 

нормативно-правової бази  у сфері 

забезпечення НБ. 

 

Організаційне 

забезпечення 

(внутрішнього та 

зовнішнього 

спрямування) 

Організаційно-

виконавська діяльність 

структурних підрозділів 

державних інституцій у 

системі загального та 

спеціального управління 

у сфері НБ 

Узаємодія «Центр – 

регіони», «Україна – 

світ» у безпековій сфері 

Правове забезпечення 

(внутрішнього та 

зовнішнього 

спрямування) 

Правове визначення 

викликів і загроз у сфері 

НБ, а також 

пріоритетних заходів 

щодо їх прогнозування, 

протидії ним, 

локалізації та 

нейтралізації.  

Легітимація правового 

забезпечення у сфері НБ 

Інституційний блок «Пріоритети діяльності недержавних інституцій у сфері 

НБ» 

Мотивація громадськості до участі у 

формуванні державної політики у сфері 

НБ 

Забезпечення участі громадянськості в 

реалізації державної політики у сфері 

НБ. Її експертний контроль 
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Усі ці явища в значній мірі пов'язані, і з зберігаються як кризові явища в 

економіці, соціальній та інших сферах, а також у системному відношенні є 

незавершеними процесами реструктуризації традиційних соціальних груп, 

формування інститутів громадянського суспільства, які мають зі свого боку 

забезпечити створення оновленої системи і формату суспільно-політичних 

відносин.  

У нових умовах повинна сформуватися мотивація до громадянської 

активної позиції. Вертикальна соціальна мобільність паралізована закритістю, 

що склалися в кінці XX століття, зокрема через активізацію певних 

чиновницьких і бізнес-корпорацій. 

Багато в чому з тих же причин та внаслідок такої активізації зберігаються 

диспропорцій у форматі відносин Центр – регіони, а також через відсутність на 

рівні масової свідомості толерантної культури, раціональної бюрократії й 

інституційного розвитку на всіх рівнях державного управління, а також все 

частіше фіксується зростання суспільно-політичної напруженості. Ряд подій 

останніх років в Україні і за кордоном свідчить про актуалізацію проблематики 

таких відносин, про зростання до неї уваги з боку різних інститутів держави і 

суспільства. 

Зазначені загрози формуються на об'єктивній і суб'єктивній основі з 

огляду на існуючі в країні соціальні, політичні та інші протиріччя. Розвиток цих 

негативних процесів відбувається через вплив різних політичних сил для 

досягнення їх групових або корпоративних цілей, при певній зовнішній 

підтримці таких сил. Протягом останніх років Україна відчуває згубний вплив 

зазначених загроз, загальною тенденцією для яких є зростання їх масштабів 

суспільної небезпеки, питомої ваги протестних методів, включення нових 

соціальних груп в число суб'єктів есклаційної діяльності.  
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Погоджуємося з науковцями О. Гусаровим, К. Гусаровим, О. Євсюковим, 

О. Мельниченко та ін. [55; 87; 162], що ескалації даних негативних подій 

сприяє, у свою чергу, міграційна ситуація в країні. Нелегальна міграція стає 

джерелом незаконних доходів і корупції, формує тіньовий ринок праці та 

сприяє зростанню злочинності. Погоджуємося з Н. Діденко [70], що це створює 

на українському ринку праці конкуренцію, що призводить до зростання 

ксенофобії, соціальної екслюзії тощо. У свою чергу, відсутність системи 

адаптації іммігрантів і внутрішньо переміщених осіб, механізмів їх інтеграції в 

українське суспільство і місцеві спільноти веде до сегрегації мігрантів, їх 

культурному, мовному та побутовому відокремленню, формуванню замкнутих 

етнічних спільнот, які прагнуть до компактного розселення і самоізоляції від 

основної частини суспільства. Крім того, ескалації суспільно-політичної 

конфліктності сприяє наявність депресивних територій, уражених безробіттям, 

чим успішно можна скористатися. Найбільшою мірою це характерно для 

Східних і Південних регіонів нашої країни та інших її регіонів, у яких 

спостерігається високий рівень безробіття та міграції. 

Крім того, ще одним дуже важливим фактором, що сприяє суспільно-

політичній конфліктності, є відсутність цілісної державної політики у сфері 

національної безпеки, яка б комплексно визначала напрямки її забезпечення у 

найважливіших сферах життєдіяльності (див. Закон України «Про національну 

безпеку України», Стратегію національної безпеки України [222; 227]). Отже, 

головною рисою функціонуючої в країні системи забезпечення нацбезпеки має 

бути ефективна інституційна співпраця, згуртованість суб’єктів державного та 

публічного управління, а також відсутність дублювання їх повноважень у цій 

сфері.   

Реальність і гострота виникнення суспільно-політичних конфліктів на 

території України зумовлює необхідність концептуальної розробки комплексу 
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державних заходів з метою підвищення ефективності протидії цим явищам і 

процесам як у найближчі роки, так і в більш віддаленій перспективі. 

Підтримаємо думку вчених С. Домбровської, О. Євсюкова, С. Полторака та ін. 

[87; 206], що до цих заходів можна віднести такі: 

• розробку державної стратегії протидії суспільно-політичним та іншим 

конфліктам, що створюють загрозу конституційному ладу, суверенітету, 

територіальній цілісності України; 

• удосконалення структури і функцій органів державної виконавчої влади 

(загальної та спеціальної компетенції) з метою забезпечення контролю і 

нагляду у сфері нацбезпеки, координації їх діяльності з реалізації державної 

політики, а також з метою посилення взаємодії влади з інститутами 

громадянського суспільства у сфері провадження суспільно значущих програм і 

проектів; 

• формування системи підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і фахівців, що працюють в органах місцевого самоврядування, 

особливо представників держадміністрацій регіональних утворень, що згідно із 

законодавчими нововведеннями 2015 року мають бути трансформовані в 

агенції регіонального розвитку; 

• здійснення системного підходу і загальна активізація профілактики 

суспільно-політичних конфліктів із використанням антикризових заходів 

різного спрямування (політичних, соціально-економічних, виховних тощо); 

• організація систематичної та цілеспрямованої протидії таким 

конфліктам при активному залученні до цього процесу громадського 

потенціалу країни, а саме: науково-дослідних організацій та установ, суспільно-

політичних організацій патріотичного спрямування, культурних центрів різного 

статусу (у тому числі національних культурних центрів) та ін.; 
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• удосконалення правових основ протидії суспільно-політичним 

конфліктам, розширення правових можливостей протидії сепаратизму, що 

здійснюється в так званих легальних формах; введення в цьому контексті 

кримінальної відповідальності за особливо небезпечні суспільно-політичні дії, 

наприклад, щодо перешкод діяльності державним органам та ін.; 

• організація на систематичній основі моніторингу виникнення і стану 

розвитку суспільно-політичних конфліктів з урахуванням розробки 

комплексної системи індикаторів розвитку таких процесів, використання 

можливостей галузевих органів державної виконавчої влади (у культурно-

освітній сфері, сфері охорони здоров'я та ін.), органів місцевого 

самоврядування, науково-дослідних організацій тощо. 

Слід підкреслити, що модернізація системи державного управління у 

сфері забезпечення національної безпеки вимагає наявності згоди з боку 

суспільства (легітимації). За поглядами деяких учених [66], Україні треба 

розв'язати фундаментальний ціннісний конфлікт. Йдеться про таке: українське 

суспільство – «ресурсний» соціум, який базується на сировинній економіці, а, 

відтак. традиційно тяжіє до держави-патерна, основного розпорядника благ.  

У продовження думок О. Гірмана, О. Котукова та ін. зауважимо, що 

сучасна модернізація багато в чому базується на «людському капіталі». 

Висококваліфікований працівник – головний секрет її успіху. Отже, вона 

вимагає і механізму «відтворення» такого капіталу (система освіти), і його 

підтримки (ефективну систему охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, без 

чого особистість не матиме стимулу до заощаджень). Упровадження таких 

механізмів також вимагає відкритості, діалогу зі «споживачами», обліку їх 

об'єктивних інтересів і суб'єктивних оцінок соціальної справедливості. Рівень 

конкурентоспроможності сучасної інноваційної, соціальної сфери й економіки 

в значній мірі визначають рівень національної безпеки, а рівень 
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конкурентоспроможності в цих сферах – якістю професійних кадрів. Держава і 

суспільство не зможе підтримувати конкурентні позиції у світовій соціально-

економічній системі за рахунок здешевлення робочої сили. 

Для сучасного українського суспільства відповідь на цей виклик 

національній безпеці в узагальненому вигляді передбачає таке: поліпшення 

демографічної ситуації в країні; підвищення якості життя українських 

громадян; розвиток державних наукових і науково-технологічних організацій; 

модернізацію системи охорони здоров'я; підвищення соціальної мобільності, 

рівня загальної та професійної освіти; розвиток сфери пенсійного забезпечення 

і соціальної допомоги; розвиток культури; формування ефективних ринків 

праці і житла тощо. 

Щодо об'єктивних процесів у самому соціумі, які можуть чинити 

негативний вплив на національну безпеку, то наявне прогресуюче зростання 

загроз, пов'язаних із загостренням соціально-трудових відносин, погіршенням 

соціального самопочуття населення, зниженням рівня й якості життя, бідністю, 

погіршенням здоров'я, зниженням рівня освіченості, соціальними хворобами 

суспільства тощо.  

Дане твердження висловлено нами, зважаючи на проаналізовані наукові 

напрацювання (В. Мороза, О. Мельниченка, Н. Статівки та ін. [162]) щодо 

питань проблематики соціально-трудових відносин і безпеки з їх боку. 

Подальше погіршення рівня й якості життя приховує в собі небезпеку 

переростання конфліктів у соціально-політичні конфлікти і кризи, та, як 

наслідок, може загострити ситуацію із затягуванням у вирішенні питання щодо 

комплексного забезпечення національної безпеки в найважливіших сферах 

суспільної життєдіяльності. Отже, важливо пам’ятати, що безпека для людини – 

це безпека всієї країни. Певною мірою цей принцип ураховано в чинній 

Стратегії національної безпеки України, починаючи з назви документу. 
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3.3. Особливості вдосконалення механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки України 

 

У межах вищевиокремлених пріоритетних напрямів розвитку механізмів 

публічного управління у сфері національної безпеки варто зазначити, що 

вдосконалення цих механізмів в умовах нестабільності та невизначеності має 

бути спрямоване на формування сучасної парадигми внутрішньо- і 

зовнішньополітичної діяльності України, підвищення її позиції на світовій 

арені, покращення репутації нашої держави як надійного міжнародного 

партнера тощо. Особливостями цього напряму інституційної діяльності є також 

і те, що він спрямований на відновлення стабільності в соціально-економічному 

функціонуванні України, відновленні її «прогнозованої дієздатності». Це, у 

свою чергу, потрібно для дотримання Україною обраного нею курсу на вступ 

до ЄС і НАТО, що має в подальшому одночасно відбуватися з удосконаленням 

механізму державно-правового регулювання внутіршньо- і 

зовнішньополітичної безпекової діяльності України. 

Зважаючи на це можемо зазначити, що потребують удосконалення такі 

основні вітчизняні нормативно-правові акти, які регулюють сферу національної 

безпеки України:  

1. Закон України «Про національну безпеку України» [195; 222], зокрема 

його стаття 1, у якій, по-перше, відсутнє визначення поняття «виклики 

національній безпеці України», а по-друге, загрози її національній безпеці 

визначені, як явища, тенденції та фактори, що потенційно чи реально 

заважають або ускладнюють реалізацію національних інтересів і збереженню 

цінностей України. На нашу думку, з метою забезпечення реалізації 

національних інтересів і національної безпеки України в усіх сферах слід 

звернути увагу на ті законодавчі положення, що стосуються загроз у цих 

сферах, чітко розподіливши їх на ті, що є небезпечними, зокрема, для: 
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– внутрішньої та зовнішньої політики держави; 

– воєнної сфери; 

– сфери безпеки державного кордону; 

– цивільної безпеки тощо [139]. 

Тобто слід окреслити коло проблемних питань, визначивши їх відносно 

до в кожної важливої сфери суспільної життєдіяльності, акцентуючи при цьому 

на внутрішні та зовнішні аспекти національної безпеки України, а також 

реальні й потенційні виклики та загрози їй. Відтак, потребує уточнення 

законодавче визначення інституціональної структури національної безпеки, а 

тому й завдання і функції суб’єктів її забезпечення (див. Розділ ІV Закону 

України «Про національну безпеку України» [195; 222]). 

2. Закон України «Про Держприкордонслужбу України» [214]. У його 

ст. 7 доцільно уточнити завдання цієї служби із забезпечення, з одного боку, 

надійного захисту державного кордону нашої країни, а з другого – її інженерно-

технічного захисту в означеній сфері. 

3. Військова Доктрина України [195]. Цей правовий документ повинен 

визначати умови її переведення у військовий стан, а також принципи побудови 

оборони держави, ураховуючи реальний стан справ, що склався. Оновлення 

Військової доктрини України є актуальним завданням для неї, зважаючи на те, 

що деякі сусідні держави у своїх військових доктринах наголосили на власній 

можливості застосування військової сили для захисту своїх співвітчизників, які 

перебувають за межами держави. Крім того, оновлена Військова доктрина 

України має враховувати, по-перше, наявні та потенційні претензії сусідніх 

держав до територій України, по-друге, зміни, які відбуваються в міжнародній 

системі безпеки та інші чинники. 

4. Закон України «Про Дипслужбу України». Він має враховувати кращі 

європейські практики правового забезпечення діяльності політичних інституцій 

у сфері безпеки (EEAS) [166].  
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Підкреслимо, що перелік правових документів, які потребують внесення 

змін і доповнень з метою вирішення питань у сфері національної безпеки, 

зокрема, у внутрішньо- і зовнішньополітичній її сферах, не є вичерпним. Однак 

зазначені вище вітчизняні правові акти України в означеній сфері, на нашу 

думку, є першочерговими. Тому мають бути допрацьовані насамперед.  

У продовження відзначимо, що з огляду на порушення іншими 

державами положень низки міждержавних договорів, укладених з Україною, і 

суспільно-політичну нестабільність у деяких її регіонах, актуальним є питання 

перегляду нормативно-правової бази зовнішніх відносин України у сфері 

забезпечення її національної безпеки, військової безпеки. безпеки державного 

кордону, а саме:  

1. Угоди між Україною та РФ щодо транзиту через територію нашої 

країни газу, військових формувань тощо.  

2. Угоди між Україною та іншими державами щодо поїздок українських 

громадян і громадян цих держав (оскільки з лютого 2019 р. наші громадяни 

знову мають отримати спецдозвіл на в’їзд до деяких країн ЄС).  

3. Договору між Україною та РФ щодо співробітництва у використанні 

Азовського моря і Керченської протоки тощо [195].  

На наше переконання, удосконалення механізмів державного управління 

у сфері забезпечення національної безпеки України в умовах нестабільності та 

невизначеності повинно бути спрямоване на взаємодію з експертним 

середовищем, яке формують науковці-працівники закладів вищої освіти, 

фахівці безпекового сектору (волонтери, звільнені військово-службовці та інші 

особи).  

Крім того, важливим є залучення недержавних організацій та інших 

представників громадськості до неупередженого визначення та контролю 

виконання заходів з актуальних питань внутрішньо- і зовнішньополітичної 

діяльності у сфері національної безпеки України (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Структурно-функціональна модель публічного управління у 

сфері національної безпеки України 

Джерело: складено на підставі [120; 195] 

 

Варто відзначити, що особливостями цього напряму інституційної 

діяльності є те, що він має забезпечити відкритість і прозорість державної 

політики в означеній сфері. Усе це дозволяє окреслити структурно-

функціональну модель державного управління у сфері забезпечення 

Розвиток механізмів публічного 

управління у сфері національної 

безпеки (НБ) України  

в умовах невизначеності та 

нестабільності 

 

 

Скоординована внутрішня та 

зовнішня державна політика у 

сфері національної безпеки 

України  

 

Визначення комплексу пріоритетних 

напрямів інституційної реалізації 

державної політики у сфері НБ 

 

 

• забезпечення територіальної 

цілісності України, її 

суверенітету та непорушності 

кордонів; 

• урегулювання суспільно-

політичних конфліктів, які 

виникли в державі; 

• забезпечення соціально-

економічного розвитку України, 

її регіонів і суспільства; 

• відновлення позицій України на 

світовій арені за умови забезпеченя її 

«прогнозованої дієздатності»; 

• упровадження принципу 

публічності у сфері забезпечення 

НБ під час формування, реалізації 

та контролю державної 

безпекової політики України 

(зокрема, через активізацію 

експертного середовища) тощо. 

Реалізація комплексу 

пріоритетних напрямів 

інституційної діяльності 

у сфері НБ 

• розширення формату співпраці України 

зі світовими й європейськими 

безпековими інституціями;  

• урахування закордонного досвіду 

інституційної взаємодії у сфері 

забезпечення національної безпеки 

(EEAS);  

• удосконалення вітчизняного державно-

правового забезпечення НБ у напрямку 

уточнення її інституційного складу, а 

також сектору безпеки й оборони ; 

• формування сучасної парадигми 

комплексної внутрішньо- і 

зовнішньополітичної інституційної 

діяльності України у сфері забезпечення її 

НБ; 

• перегляд концептуальних підходів до 

стратегічного планування у сфері НБ 

України з уточненням безпосередніх і 

потенційних викликів та загроз ній тощо. 
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національної безпеки України. При цьому слід зауважити, що недержавний 

сектор повинен стати базисом для виконання внутрішньо- і 

зовнішньополітичних ініціатив у сфері безпеки, спрямованих на таке: 

1) відновлення авторитету України у світі;  

2) відновлення її державності й установлення конституційного ладу на 

тимчасово окупованих територіях; 

3) відновлення української державності й установлення конституційного 

ладу на тимчасово анексованих територіях. 

Уважаємо, що це вимагає підвищення взаємодії державного сектору з 

неурядовою організацією, до якої б входили експерти (фахівці) безпекового 

сектору. Аналогом такої координаційної ради може служити Експертна рада з 

питань національної безпеки. Її було створено у квітні 2014 року. Зауважимо, 

що до складу Експертної ради з питань нацбезпеки України увійшли профільні 

експертні організації й безпекові аналітики, а також директори оборонних 

підприємств і народні депутати вітчизняного парламенту. 

Крім того, важливим є залучення до забезпечення національної безпеки, 

по-перше, Фонду підтримки реформ в Україні [293], створеного Урядом 

України. Даний Фонд виник у контексті виконання вимог пунктів  Угоди про 

асоціацію з ЄС. А по-друге, закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, які готують фахівців для забезпечення національної безпеки, 

цивільної безпеки, оборони тощо. 

Отже, на підставі проведеного дослідження сучасної суспільно-

політичної ситуації в Україні може бути визначено пріоритетні напрями 

діяльності щодо вдосконалення інституційних механізмів державного 

управління у сфері забезпечення національної безпеки України у внутрішньо- і 

зовнішньополітичній сферах в умовах невизначеності та нестабільності (див. 

рис. 3.2). На нашу думку, ці напрямки потребують оформлення у вигляді 

прийняття відповідного рішення щодо їх упровадження органами державної 
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влади у сфері національної безпеки. Уважаємо, що це можливо шляхом 

розробки Указу Президента України «Про заходи підвищення інституційної 

внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки». З огляду на це може бути запропоновано структурно-

функціональну модель державного управління у сфері національної безпеки 

України за означеними напрямками. Зважаючи на її особливості реалізації, 

уважаємо за необхідне конкретизувати процеси, в яких вона може бути 

адаптована з метою покращення інституційного забезпечення національної 

безпеки України, а саме:  

– збір, обробка й аналіз інформації (залежно від окремо взятої сфери 

забезпечення національної безпеки);  

– визначення й оцінювання її ризиків і загроз;  

– дослідження й оцінювання стану функціонування інституційних 

складових сектору національної безпеки, а також результатів виконання ними 

планів і заходів із її підтримки;  

– визначення тенденцій у межах прогнозів розвитку ситуацій у сфері 

національної безпеки (коротко-, середньо- і довгострокових);  

– узгодження документів стратегічного планування у сфері такої безпеки 

з планами та програмними документами соціально-економічного розвитку 

держави, а також із бюджетним законодавством;  

– управління ризиками у сфері забезпечення нацбезпеки тощо. 

Таким чином, квінтесенцію розвитку публічного управління у сфері 

національної безпеки України є відповідні пріоритети забезпечення такої 

безпеки у внутрішній і зовнішньополітичній сферах. Вони потребують розвитку 

в межах обґрунтування особливостей інституційної модернізації системи 

державного управління. 

З огляду на чинне законодавче визначення інституцій у сфері 

забезпечення національної безпеки України, можна запропонувати пріоритетні 
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напрями вдосконалення публічного управління у цій сфері – внутрішньо- і 

зовнішньополітичний.  

Перший пріоритетний напрям (внутрішньополітичний) передбачає таке: 

підтримку територіальної цілісності України, її суверенітету та непорушності 

кордонів; урегулювання суспільно-політичних конфліктів, які виникли в нашій 

державі; забезпечення її соціально-економічного розвитку, регіонів і 

суспільства; упровадження принципу публічності у сфері забезпечення 

національної безпеки під час формування, реалізації та контролю державної 

безпекової політики України (зокрема, через активізацію експертного 

середовища) тощо. Перспективною в цьому контексті визнана активізація 

роботи Експертної ради з питань національної безпеки України.  

Другий пріоритетний напрям (зовнішньополітичний) стосується 

реформування системи забезпечення національної безпеки України шляхом 

відновлення її позицій на світовій арені за умови забезпечення її 

«прогнозованої дієздатності», удосконалення механізму державно-правового 

регулювання щодо визначення зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз 

національній безпеці України, інституціоналізації її структури та сектору 

безпеки й оборони. Останнє передбачає законодавче уточнення (доповнення) 

його інституційних складових і стратегічних напрямків їх діяльності. При 

цьому обґрунтована розробка проекту Указу Президента України «Про заходи 

підвищення інституційної внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки». 

Варто зауважити, що базис здійснення планування у сфері забезпечення 

національної безпеки передбачає доопрацювання правового й організаційного 

механізмів публічного управління в цій сфері, зважаючи на недосконалість їх 

функціонування. Розв’язання цього проблемного питання визнано крізь призму 

здійснення на системній основі інституційної діяльності органів державного 
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управління щодо цілепокладання, прогнозування, планування і програмування 

у сфері національної безпеки, спрямованого на вирішення цілої низки завдань 

(пов’язаних зі сталим соціально-економічним, екологічним, інформаційним та 

ін. розвитком держави, її регіонів і суспільства) [120].  

На цій підставі можемо аргументувати необхідність законодавчо 

уточнити визначення планування у сфері забезпечення національної безпеки як 

стратегічного функціонального напрямку державної безпекової політики. 

Власне, варто закріпити у Законі України «Про національну безпеку України» 

[195] поняття «стратегічне планування у сфері національної безпеки». При 

цьому одночасного доопрацювання вимагає законодавче визначення викликів і 

загроз такої безпеки в напрямку комплексного забезпечення їх прогнозування, 

планування та моніторингу. 

Підсумовуючи, відзначимо, що в Україні визначена важливість 

урахування на практиці принципу публічності, що охоплює також 

демократичний цивільний контролю у сфері забезпечення національної 

безпеки. Дотримання цього принципу передбачається, зокрема, як під час 

здійснення планування, так і під час реалізації моніторингу у сфері 

національної безпеки (див. азб. 2 ч. 2 ст. 25, ч. 4 ст. 10 Закону України «Про 

національну безпеку України» [195]). Досліджено закордонну публічно-

управлінську практику здійснення демократичного цивільного контролю, що 

дозволило окреслити основні напрями забезпечення дієвості такого контролю у 

сфері національної безпеки в Україні. Валсне кажучи, уважаємо, що 

необхідним є:  

1. Завершення формування структури інституційної системи публічного 

управління (тобто сектору національної безпеки як за внутрішньо-, так і за 

зовнішньополітичним напрямком). При цьому було встановлено, що розвиток 

сектору національної безпеки має відбуватися в межах відповідної концепції. 



86 

 

2. Оновлення Закону України «Про національну безпеку України» [195; 

222], що вимагає закріплення ключових параметрів і характеристик суб'єктів 

сфери національної безпеки, зокрема, за внутрішньо- і зовнішньополітичним 

напрямком її забезпечення. 

3. Функціонування та підвищення результативності в діяльності 

Експертної ради з питань національної безпеки України, Державної комісії з 

питань реформування Збройних Сил України та інших інституцій. 

4. Урахування концепту науки «Публічне управління та адміністрування» 

під час здійснення інституційних перетворень у сфері національної безпеки  

5. Упровадження в публічно-управлінську практику критеріїв і методик 

оцінювання результатів діяльності інституційних структур у сфері національної 

безпеки. 

6. Підвищення результативності застосування механізму цивільного 

контролю (види якого закріплені в Розділі ІІІ Закону України «Про національну 

безпеку України» [там само]). 

7. Забезпечення прозорості, законності, науковості, системності, 

послідовності тощо в процесах прийняття державно управлінських 

(концептуальних і стратегічних) рішень у сфері національної безпеки. 

8. Створення Парламентом України умов для розвитку громадянського та 

безпекового середовища.  

9. Залучення та ґрунтовне використання міжнародної технічної допомоги, 

необхідної для забезпечення національної безпеки України. 

10. Завершення реформування системи забезпечення національної 

безпеки України, а також удосконалення механізму цивільного контролю в цій 

сфері. 

У цьому контексті доведена необхідності внесення змін до ч. 1 ст. 3 та ч. 

2 і ч. 3 ст. 4 Закону України «Про національну безпеку України» [195; 222]. 
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Зокрема, слід конкретизувати основні засади і напрями демократичного 

цивільного контролю у сфері національної безпеки України. З цією метою 

обстоюється точка зору, за якої необхідним є врахування положень 

спеціального Закону України «Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» (ст. ст. 5, 8, 12), 

що діяв до 2018 року. 

3. Зважаючи на інтеграційні прагнення України, конституційно закріплені 

в 2019 році, а також важливість дотримання вимог щодо стратегування у сфері 

забезпечення національної безпеки, запропоновано й обґрунтовано такі 

напрями його здійснення: 

1. Аплікування в Україні закордонного досвіду щодо темпоральних 

критеріїв здійснення стратегічного планування у сфері національної безпеки 

(зокрема, довгострокове планування здійснюється на період понад 10 років, 

середньострокове – до 10 років, і короткострокове – до 5 років).  

2. Законодавче закріплення в Україні вимоги щодо відкритої системи 

звітності за результатами інституційної діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки. 

3. Утвердження потсулату персоніфікованості відповідальності посадових 

осіб за якість виконання управлінських рішень у сфері національної безпеки 

України. 

4. Забезпечення ефективності здійснення бюджетних витрат на її 

забезпечення. 

5. Обґрунтування забезпечення 2-3% застави витрат на забезпечення 

національної безпеки, що має відбуватися, безперечно, з огляду на ресурсні 

можливості України. 

6. Дотримання принципів системності, послідовності та виваженості при 

формуванні та реалізації державного управління у сфері забезпечення 
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національної безпеки України. 

7. Забезпечення системної та стратегічної інституційності при плануванні 

у сфері національної безпеки. 

8. Розробка та впровадження в державноуправлінську практику критеріїв 

і методик стратегування у сфері забезпечення такого виду безпеки. 

4. Доведено важливість здійснення комплексного вдосконалення 

організаційно-правового забезпечення публічного управління у сфері 

національної безпеки. З’ясовано, що чинне законодавство у сфері національної 

безпеки України передбачає розробку таких планових документів: Стратегії 

воєнної безпеки України; Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту 

України тощо.  

Установлено, що наразі унеможливлюється забезпечення послідовності 

державної політики у сфері національної безпеки (див. абз. 2 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про національну безпеку України» [222]). Відповідно до цього закону 

Стратегія національної безпеки (як довгостроковий документ) розробляється 

протягом 6 міс. після вступу Президента України на пост. Однак виникає 

запитання щодо гарантування дотримання принципів науковості, системності, 

результативності тощо за такої регулярності розробки та прийняття Стратегії 

національної безпеки. Зважаючи на це, запропоновано доопрацювати 

законодавство у сфері планування національної безпеки. Воно має відзначатися 

системністю та містити уточнені функціональні складові державного 

управління, зокрема, стратегічного планування. 

5. Обґрунтовано необхідність удосконалення інституційних засобів 

публічного управління у сфері національної безпеки України, які повинні 

передбачати забезпечення його високої ефективності в межах розроблених 

концепцій, доктрин і стратегій. Вони є тим інструментарієм, який необхідний 

для отримання системного ефекту у визначенні національних інтересів, а також 
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побудові їх ієрархії, оцінюванні ризиків, викликів і загроз національній безпеці 

тощо. 

Крім того, наполягається на вдосконаленні сучасного організаційного 

механізму публічного управління у сфері забезпечення національної безпеки 

України в таких напрямках:  

– усунення розгалуженої інституційної системи органів державної влади 

щодо виконання функцій із забезпечення такої безпеки, які (органи) можна 

згрупувати залежно від загальних і спеціальних функцій, а також усунення в 

цьому зв’язку правових колізій у визначенні суб’єктного складу системи 

національної безпеки. Ці правові колізії містяться, зокрема, у ст. 12 Закону 

України «Про національну безпеку України» і в п. 6 Розділу І та Додатку до 

Концепції розвитку сектору безпеки й оборони України [195; 222]; 

– законодавчого визначення центрів внутрішньо- і зовнішньо політичного 

забезпечення національної безпеки. Таке визначення необхідне з огляду на 

відсутність їхнього закріплення в Законі України «Про національну безпеку 

України» [222];  

– усунення декларативності в реалізації демократичного цивільного 

контролю у сфері національної безпеки. Для цього запропоновано 

доопрацювання Розділу ІІІ Закону України «Про національну безпеку України» 

[222] за умови врахування положень, з одного боку, раніше діючого 

спеціального Закону України «Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» (статей 5, 8, 12). 

А з другого боку, діючої Концепції розвитку сектору безпеки й оборони 

України. 

6. Аргументовано, що інституційний розвиток системи публічного 

управління у сфері національної безпеки має охоплювати функціональну 

компетентність силового сектору, який наразі по-різному визначається у 
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вітчизняному законодавстві. Рекомендовано до сектору національнї безпеки 

України включити також такі органи: МЗС України; Мінюст України; 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України; Міністерства інфраструктури 

України; Міністерство охорони здоров’я України; Міністерство соціальної 

політики України; Міністерство екології та природних ресурсів України тощо. 

Для цього слід внести зміни до ст. 12 Закону України «Про національну безпеку 

України» і до п. 6 Розділу І Концепції розвитку сектору безпеки й оборони 

України [195; 222]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Розкрито сутність категорії «національна безпека» і її місце в системі 

публічного управління, зокрема, через представлення такої безпеки з позиції 

організаційної та функціональної приналежності суб'єктів такого управління, 

які беруть участь у гарантуванні та підтримці, зокрема безпеки держави, 

суспільства й особистості. Установлено, що така безпека вимагає зміцнення 

державності, формування громадської безпеки та забезпечення сталого 

розвитку суспільства. Деталізовано, що забезпечення національної безпеки 

вимагає систематизації відповідної нормативно-правової бази в напрямку 

визначення публічно-управлінських заходів попереджувального 

(профілактичного), прогнозного, охоронного, відновлювального та іншого 

характеру.  

2. Визначено, що ці заходи реалізує відповідний суб'єктний сектор 

забезпечення національної безпеки України, що представлено первинними та 

вторинними суб'єктами (державними та недержавними інституціями). 

Визначено, що інституційний розвиток державного управління у сфері 

забезпечення національної безпеки в Україні вимагає активізації цивільного 

контролю. Установлено, що вітчизняне законодавство потребує доопрацювання 

в частині конкретизації шляхів здійснення такого контролю, що можливо 

зробити за умови врахування позитивного закордонного досвіду його реалізації 

(зокрема, Норвегії, Фінляндії, Швеції та ін. країн). При цьому акцентовано на 

необхідності оновлення Закону України «Про об’єднання громадян» (1992 р.) у 

частині конкретизації частки фінансування міжнародних донорів діяльності 

громадських організацій, покликаних забезпечувати нацбезпеку України. 

Інакше значна залежність таких інституцій від міжнародної технічної допомоги 

може становити загрозу для національної безпеки України.  

Крім того, охарактеризовано сучасний стан правового й організаційного 

забезпечення публічного управління України у сфері національної безпеки. 
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З'ясовано, що негативно на результативність такого управління впливає: 

1) декларативність положень оновленого безпекового законодавства України 

щодо визначення сектору і сил національної безпеки; 2) відсутність 

застосування системного підходу до здійснення стратегічного планування в цій 

сфері; 3) низька результативність політико-дипломатичних та інших 

інституційних заходів у забезпеченні національної безпеки через недооцінку 

ролі відповідних служб у цьому процесі; 4) низька ефективність 

антикризового управління державних інституцій; 5) недостатнє залучення 

недержавних організацій та громадськості як експертів у визначенні безпекових 

заходів з актуальних питань внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності 

України тощо. 

3. Обґрунтовано наукові засади стратегічного планування у сфері 

національної безпеки України, що передбачає здійснення на системній основі 

інституційної діяльності органів публічного управління щодо цілепокладання, 

прогнозування, планування і програмування у цій сфері. Ураховуючи 

недосконалість вітчизняного законодавчого визначення особливостей 

здійснення стратегічного планування у сфері національної безпеки, 

запропоновано внести відповідні зміни, закріпивши у ст. 1 Закону України 

«Про національну безпеку України» уточнююче поняття «стратегічне 

планування у сфері національної безпеки». Здійснення такого планування має 

дозволити максимально унеможливити появу непередбачуваних викликів і 

загроз національній безпеці України, комплексно забезпечивши їх 

прогнозування та моніторинг. При цьому акцентовано на важливості оновлення 

Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни» 

(указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020) і дотримання принципу 

стратегічності планування. Він передбачає здійснення публічно-управлінських 

заходів у середньостроковій перспективі (тобто більше ніж на 5 років). 

4. Окреслено напрямки розвитку публічного управління у сфері 

національної безпеки України щодо підвищення результативності внутрішньо- і 

зовнішньополітичної діяльності держави в такій сфері. Ці напрямки згруповано 

у два основних блоки, зважаючи на суб’єктів публічного управління та 
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спрямованість їх роботи (об’єкт захисту). Перший блок напрямків 

інституційної діяльності у сфері національної безпеки України визначає 

пріоритети забезпечення її державними інституціями в межах формування та дії 

організаційного та правового механізмів державної  політики в цій сфері. Вона 

охоплює діяльність структурних підрозділів державних інституцій у системі 

загального та спеціального управління у сфері національної безпеки відносно 

такого: налагодження взаємодії «центр – регіони» у цій сфері; правового 

визначення її викликів і загроз, а також пріоритетних заходів щодо їх 

прогнозування, протидії ним, локалізації та нейтралізації тощо. Другий блок 

напрямків інституційної діяльності у сфері національної безпеки України 

запропоновано розглядати крізь призму функціонування недержавних 

інституцій, зокрема під час стратегування публічного управління та реалізації 

демократичного цивільного контролю в цій сфері. 

Отже, можна зробити такий головний висновок: стратегічними 

напрямками розвитку публічного управління у сфері національної безпеки 

України є оновленого її безпекового законодавства, особливо в частині 

реалізації стратегічного планування, а також забезпечення демократичного 

цивільного контролю, ураховуючи при цьому відповідний позитивний досвід 

щодо унеможливлення інституційних помилок #404. 
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