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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України Гордієнка Олега Володимировича «Національна безпека 

держави як чинник ефективного функціонування сучасної держави». 

Метою магістерської роботи є обґрунтування та розробка теоретико-

методичних засад формування та реалізації національної безпеки держави. 

У магістерській роботі виконано такі завдання: з’ясовано зміст понять: 

«національна безпека», «система публічного управління національною 

безпекою»; узагальнено досвід розвинених країн світу щодо здійснення 

управлінського процесу щодо національної безпеки держави та визначено 

реальні можливості його використання в Україні; обґрунтовано перспективні 

напрями розвитку системи публічного управління національною безпекою 

України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості й 

доцільності використання результатів магістерської роботи у практичній 

діяльності органів державної влади відносно процесів розробки ними 

державно-управлінських рішень щодо регулювання сфери національної 

безпеки держави.  
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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Забезпечення національної безпеки набуває в 

сучасних умовах для України (в контексті анексії частини території, 

військового конфлікту на Сході України, наслідків світової пандемії COVID-

SARS-19 та інших викликів) великого значення. 

Кардинальні геополітичні зміни останнього десятиліття докорінно 

трансформували всю організацію міжнародних відносин, створену після 

Другої світової війни. 

Принципово іншими стали умови існування і розвитку для України, 

іншими стали й загрози, з якими держава стикається, і, відповідно, 

змінюються й завдання щодо їх своєчасного виявлення, попередження та 

реагування. 

Завдання забезпечення умов безпечного існування і розвитку в 

масштабі планети, взяті у взаємозв’язку та взаємозалежності з внутрішнім 

становищем у державі, з виникаючими при цьому проблемами та 

можливостями, імперативами й ресурсами їх вирішення, утворюють те 

фундаментальне реальне державне завдання, яке вирішується державою 

безпосередньо в повсякденному житті (в тому числі й у державно-

управлінських відносинах) й визначається поняттям «національна безпека». 

У зв’язку з цим вироблення державної політики та реалізація 

прийнятих державно-управлінських рішень визначатимуть образ України на 

найближчі десятиліття XXI ст. 

Виходячи з вищевикладеного, вивчення й осмислення самого феномена 

національної безпеки, визначення оптимальних засобів, шляхів і способів її 

забезпечення має найважливіше значення для функціонування держави. 

Для всіх соціально, національно й державно мислячих людей держави 

особливо актуальною стало завдання наукового опрацювання та державно-

управлінського осмислення проблеми співвідношення особистісної та 

суспільної безпеки, цивільної та державної безпеки, що включаються в 
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поняття «національна безпека». 

Загальні науково-практичні засади державного управління у сфері 

національної безпеки досліджувались у численних працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців, зокрема таких, як: С. Андреєв, О. Береза, О. Власюк, 

Д. Венцковський, В. Горбулін, О. Дзьобань, С. Домбровська, Ю. Древаль, 

А. Качинський, В. Колокольцев, Н. Косолапов, М. Криштанович, В. Ліпкан, 

Я. Малик, В. Мамонов, В. Манілов, Н. Нижник, С. Павленко, В. Пилипчук, 

С. Пирожков, Г. Пономаренко, І. Проценко, І. Руснак, О. Симонова, 

Г. Ситник, Ш. Султанов, М. Сунгуровський, О. Соснін та ін. 

Крім того, окремі напрями національної безпеки розглядалися такими 

дослідниками, як: В. Андрійчук, У. Бережницька, Є. Буравльов, 

М. Вавринчук, З. Варналій, Т. Васильців, В. Геєць, З. Герасимчук, 

О. Давидюк, Р. Дацків, П. Дмитрук, Т. Іванюта, О. Іляш, О. Коваль, 

В. Коврегін, Г. Козаченко, Б. Купчак, В. Куценко, О. Мельниченко, 

В. Мунтіян, Є. Нікіпєлова, В. Нижник, О. Радченко, Г. Пастернак-

Таранушенко, В. Пономаренко, В. Серебряков, Г. Ситник, С. Смирнов, 

О. Снігова, А. Столбовський, В. Стрельцов, О. Судакова, С. Тоцький, 

Є. Хлобистов, І. Яремко та ін.  

Проте недостатньо висвітленими все ще залишаються напрями 

вдосконалення процесів державного управління у сфері національної безпеки 

в сучасних трансформаційних і глобалізаційних умовах. 

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є 

науково-методичне обґрунтування теоретичних засад і вироблення 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесів державного 

управління у сфері національної безпеки України в умовах внутрішніх і 

зовнішніх загроз національним інтересам. 

Зазначена мета зумовила необхідність постановки та вирішення таких 

завдань: 

– уточнити сутність національної безпеки як об’єкту державного 

управління; 
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– узагальнити досвід державного управління у сфері національної 

безпеки в зарубіжних країнах; 

– оцінити сучасний стан вітчизняного організаційно-правового 

забезпечення державного управління у сфері національної безпеки; 

– з’ясувати проблеми державного управління у сфері національної 

безпеки в Україні; 

– обґрунтувати шляхи вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері національної безпеки в Україні; 

Об’єкт дослідження – процес публічного  управління національною 

безпекою держави. 

Предмет дослідження – національна безпека держави як чинник 

ефективного функціонування сучасної держави. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та наданні практичних пропозицій щодо вдосконалення 

процесів державного управління у сфері національної безпеки.         

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел . Робота викладено на 119 сторінках, з них 108 

сторінок основного тексту. Список використаних джерел налічує  119 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ 

 

1.1. Категоріальний аналіз національної безпеки 

 

Доля сучасної цивілізації, що має сьогодні надзвичайно складну 

динаміку розвитку, пов’язану з процесами глобалізації (активною 

інформатизацією, зміною міжнародного порядку, процесами демократизації, 

поширенням ринкової економіки і т.д.), які впливають на внутрішню і 

зовнішню політику всіх без винятку держав на планеті, залежить від 

вирішення проблем безпеки. Як зазначав німецький соціолог У. Бек, питання, 

пов’язані із забезпеченням безпеки, відіграють роль нормативного рушійного 

принципу, оскільки можливість жити, не піддаючи себе і свій соціум (сім’ю, 

друзів, місто, державу) небезпекам, високо цінується кожною людиною [7]. 

Це означає, що безпека набуває форму внутрішньої цінності й реалізує 

себе в індивідуальній і суспільній свідомості, а, отже, в всіх галузях 

життєдіяльності людини, суспільства, держави. Так, культуролог і психолог 

А. Маслоу стверджував, що слідом за задоволенням вітальних потреб, 

людина прагне забезпечити свої екзистенційні потреби – безпеку, комфорт, 

стабільність. Таким чином, питання безпеки знаходять своє відображення в 

роботах соціологів, культурологів, політологів і дослідників з суміжних з 

державним управлінням галузей знання [45]. 

Сучасна політична та державно-управлінська науки розглядають 

безпеку з різних точок зору. Так, поняття «безпека» може розглядатись як 

такий стан, «коли немає небезпеки, тобто факторів і умов, що загрожують 

існуванню безпосередньо індивіду або його спільноті в формі сім’ї, селища 

або держави» [18, с. 231]. 

У зв’язку з цим можна погодитися з думкою науковців, що безпека 

може розглядатися як відсутність військової загрози, захист від знищення 
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ззовні або нападу. Найбільш прийнятним з точки зору аналізу та методології 

нашого дослідження є розуміння безпеки через категорію стану. У сучасній 

науці стан служить інтегральною характеристикою різних систем, що 

дозволяє проаналізувати співвідношення безпеки і соціуму. Характеристика 

стану речей і їх систем має найважливіше значення для розкриття їх сутності. 

У даному контексті «безпека» можна визначити як стан, при якому 

гарантується безперешкодний і успішний розвиток усіх соціальних 

організмів і громадських структур, створюються оптимальні умови існування 

і розвитку особистості, суспільства, держави. Це одне з тих понять, яке 

визначає суть сучасної соціальної реальності [68, c. 5]. 

Безпека знаходиться в центрі роздумів людини стільки, скільки існує 

людське суспільство, але як суб’єкт професійних академічних досліджень 

безпека є відносно новим англо-американським винаходом. Історію розвитку 

професійних академічних уявлень про безпеку можна поділити на три етапи: 

до початку холодної війни (до начала1950-х рр.), у період холодної війни 

(1950–1990-ті рр.) і після закінчення холодної війни (з 1990-х рр. до 

теперішнього часу). 

Спочатку теорія безпеки розвивалася в США в рамках досліджень 

«національної безпеки» – National Security Studies і була орієнтована на 

питання забезпечення безпеки національної держави. 

Ще до появи самого терміна національної безпеки і його введення в 

академічний і політично-управлінський обіг, формування уявлень про 

безпеку держави складалося в рамках теорії суверенітету держави та її 

безпеки. 

Термін національна безпека був сформульований в XX ст. і 

використовувався лише в площині міжнародних відносин у процесі взаємодії 

nation state (національної держави) і національного інтересу. 

У працях ряду західних дослідників (Г. Моргентау, У. Ліппман та ін. 

[4]) формулювання «національний інтерес» і «національна безпека» тотожні, 

для уточнення й конкретизації додатково використовуються категорії 
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базових цінностей або стрижневих цінностей. У даному випадка безпеку 

взначається відсутністю загрози придбаних цінностей. 

Питання безпеки, як правило, розглядалися в широкому контексті 

міжнародних відносин і зовнішньої політики. Американські дослідники 

описують цей період становлення уявлень про безпеку як «найбільш творчий 

і захоплюючий період за всю історію досліджень у сфері безпеки», не 

обтяжений ще проблемами ядерної зброї і стримування. Саме тоді вперше в 

академічній і політичної дискусії, після трагедії двох світових воєн, було 

поставлено питання про роль військової складової у забезпеченні 

національної безпеки. 

Багато авторів вважали, що безпека має забезпечуватися за допомогою 

сукупності невійськових і військових методів управління державою. Так, 

Б. Броді писав, що безпека є «похідним значенням і є важливим лише тому, 

що вона просуває, забезпечує і підтримує інші цінності» Ця точка зору 

вказала на можливий компроміс між воєнною безпекою та іншими 

цінностями, такими як економічний добробут, економічна стабільність і 

свобода особистості [41; 111, c. 477]. 

Сучасний етап уявлень про безпеку пов’язаний зі змінами на 

пострадянському просторі. На зміну військовому та ідеологічному 

протистоянню двох блоків прийшли нові глобальні загрози, характер яких 

відрізнявся від міждержавних конфліктів. 

З’явилися нові тренди в розумінні безпеки, актуальними стали 

дослідження, присвячені державному управлінню і питанням внутрішньої 

безпеки. Виникла необхідність аналізу безпеки як ширшої категорії. 

Прихильники перегляду концепції безпеки стверджують, що 

фокусування на воєнній безпеці призводить до того, що держави «ігнорують 

інші й можливо ще більш небезпечні загрози. Це послаблює їх загальну 

безпеку в цілому» [41]. 

Велику роль відіграють внутрішні чинники, які можуть вплинути 

далеко за межами державних кордонів. Відбувається розширення 
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предметного поля безпеки за рахунок включення в цю сферу невійськових 

світових загроз, таких як забруднення навколишнього середовища, зміна 

клімату, масштабні природні і техногенні катастрофи, епідемії нових хвороб, 

нелегальна імміграція, хакерство, корупція й т.п. 

Розширення «безпеки» системно і, як вказують ряд авторів, 

відбувається в чотиривимірному просторі: «від військової до політичної, 

економічної, соціальної, екологічної та іншої безпеки – в горизонтальному 

напрямку, «вниз – від держав до індивідуумів», «вгору – від держав до 

біосфери», тобто у вертикальному напрямку. Під четвертим виміром мається 

на увазі політична відповідальність за забезпечення безпеки, яка 

поширюється в усіх напрямках – від держав «вгору до міжнародних 

інституцій, вниз до регіональних і місцевих властей, а також до неурядовим 

організаціям, громадській думці і пресі, абстрактним силам природи або 

ринку» [46]. 

Горизонтальний напрямок пов’язано з появою нових загроз, таких як 

міжнародний тероризм, деградація навколишнього середовища, міжнародна 

міграція і т. ін. 

Дослідники виступають за розширення концепції безпеки, її 

деталізацію й включення до порядку денного економічних, державно-

управлінських, соціальних, екологічних, демографічних та інших проблем. 

На сьогоднішній день виділяють такі основні види безпеки: політичну, 

економічну, юридичну, духовну, соціальну, демографічну, інформаційну, 

військову тощо. 

Таким чином, сучасні дослідники безпеки доходять висновку, що для 

ефективного й справедливого забезпечення безпеки держави необхідно 

звернути увагу на ті сфери життєдіяльності людини, її інтереси, які у зв’язку 

з об’єктивними потребами держави або ж суб’єктивними бажаннями еліт 

знаходяться під загрозою 

Вертикальний напрямок, у свою чергу, пов’язаний з демократизацією 

політичних систем і поширенням політичної відповідальності за 
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забезпечення безпеки. Як показує сучасна політична практика, незважаючи 

на те, що центральними в процесі забезпечення невійськової безпеки як і 

раніше залишаються національні держави, дедалі помітнішу роль відіграють 

міжурядові організації, а також «приватний сектор» світової спільноти – 

національний та транснаціональний бізнес, громадські організації. 

Вони чинять різний вплив (від лобіювання до економічного чи 

політичного тиску) на національні уряди або допомагають їм у вирішенні 

безпеки держав і людей. Наприклад, розвиток електоральних механізмів і 

пріоритетність у суспільстві демократичних цінностей, таких як свобода, 

рівність, справедливість і т.п., призводять до того, що громадяни, виявляючи 

політичну активність, впливають на зміну еліт і вибір політичного курсу і 

контролюють їх і опосередковано впливають на забезпечення безпеки. 

Тобто людина стає повноправним суб’єктом і об’єктом безпеки. 

Розуміння особистісної безпеки через призму моделі сталого розвитку, 

дозволяє гармонізувати відносини в тріаді людина-суспільство-держава, 

розглядаючи розвиток людини як основну цінність, на основі якої можна 

досягти всіх інших свобод і суспільних благ 

Американський дослідник Р. Коен підкреслює, що безпека людини «є 

стрижнем будь-якої дієвої системи безпеки, в основу якої покладено 

ліберально-демократичні ідеали. Дотримання і захист основних свобод 

особистості – це те ядро, похідними від якого є всі інші форми безпеки» [39]. 

Безпека особистості можна визначити як стан захищеності життя і 

здоров’я людини, її свобод і прав від впливів, що становлять загрозу для його 

стабільного благополуччя і розвитку. Безпека особистості забезпечується 

формуванням комплексу правових і моральних норм, громадських інститутів 

і організацій, завдяки яким можливо її розвиток і реалізація без протидії 

держави і суспільства. Вона досягається за допомогою громадських 

інститутів, держави, які дозволяють їй покращувати і реалізовувати 

соціально-значущі потреби і здібності, не відчуваючи протидії з боку 

держави і суспільства. 
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Сучасні дослідники проблем безпеки пропонують в якості ведучого 

орієнтиру міжнародних відносин і об’єкта забезпечення національної безпеки  

безпеку особистості. Вперше згадка про human security (особистісна безпека 

– найбільш адекватний переклад категорії human security) з’явилася в 

матеріалах про співпрацю Канади і Норвегії в проведенні миротворчих 

операцій ООН в 1960-х рр. (вісь Осло-Оттава). 

Багато авторів прагнуть надати поняттю безпеки більш сучасний сенс, 

що відповідає реальним умовам забезпечення безпеки України.  Однак заміна 

застарілих уявлень на більш сучасні не вирішує проблеми. Наразі визначень 

безпеки стало настільки багато, що не зрозуміло, які з них брати за основу 

при проектуванні системи забезпечення національної безпеки України.  Крім 

того, не виключено, що сучасні уявлення про безпеку виявляться такими ж 

конкретно-історичними і минущими, як і попередні, і знову може з’явитися 

необхідність переосмислення даної дефініції [42; 43]. 

Відомо, що в сучасній науковій літературі поняття безпеки – 

міжнародної, національної, регіональної – визначається як синтез підсумків 

поєднання та взаємодії внутрішньої і зовнішньої політики будь-якої держави 

та всіх держав з усебічною різноманітністю міжнародного життя. У контексті 

національної безпеки мається на увазі безпека держави, яка розуміється не як 

система владних і управлінських структур, а як історично сформований 

спосіб існування нації чи групи націй і етносів. 

Таким чином, сучасні дослідники безпеки доходять висновків, що для 

ефективного й справедливого забезпечення безпеки держави необхідно 

звернути увагу на ті сфери життєдіяльності людини, її інтереси, які у зв’язку 

з об’єктивними потребами держави або ж суб’єктивними бажаннями еліт 

знаходяться під загрозою. 

Проблеми безпеки часто пов’язані з демократизацією політико-

управлінських систем і поширенням політичної відповідальності за 

забезпечення безпеки. Як показує сучасна політична практика, незважаючи 

на те, що центральними в процесі забезпечення невійськової безпеки як і 
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раніше залишаються національні держави, дедалі помітнішу роль відіграють 

міжурядові організації, а також «приватний сектор» світової спільноти: 

національний і транснаціональний бізнес, громадські організації. Вони 

чинять різний вплив (від лобіювання до економічного чи політичного тиску) 

на національні уряди або допомагають їм у вирішенні безпеки держав і 

людей. 

Наприклад, розвиток електоральних механізмів і пріоритетність в 

суспільстві демократичних цінностей, таких як свобода, рівність, 

справедливість і т. п., призводять до того, що громадяни, виявляючи 

політичну активність, впливають на зміну еліт і вибір політичного курсу і 

контролюють їх і опосередковано впливають на забезпечення безпеки. Тобто 

людина стає повноправним суб’єктом і об’єктом безпеки. 

Розуміння особистісної безпеки через призму моделі сталого розвитку 

дозволяє гармонізувати відносини в тріаді людина-суспільство-держава, 

розглядаючи розвиток людини як основну цінність, на основі якої можна 

досягти всіх інших свобод і суспільних благ. Зокрема, Р. Коен підкреслює, 

що безпека людини «є стрижнем будь-якої дієвої системи безпеки, в основу 

якої покладено ліберально-демократичні ідеали. Дотримання і захист 

основних свобод особистості – це те ядро, похідними від якого є всі інші 

форми безпеки» [39, с.103]. 

Безпеку особистості можна визначити як стан захищеності життя і 

здоров’я людини, її свобод і прав від впливів, що становлять загрозу для його 

стабільного благополуччя і розвитку. Безпека особистості забезпечується 

формуванням комплексу правових і моральних норм, громадських інститутів 

і організацій, завдяки яким можливо її розвиток і реалізація без протидії 

держави і суспільства. Вона досягається за допомогою громадських 

інститутів держави, які дозволяють їй покращувати й реалізовувати 

соціально-значущі потреби і здібності, не відчуваючи протидії з боку 

держави і суспільства. 

Таким чином, національна безпека в нашому дослідженні 
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розглядається як складно-організована система і сукупність взаємодіючих 

суб’єктів, їх офіційних поглядів, цілей, інтересів, концепцій, принципів, а 

також способів, методів і сил, що забезпечують нормальне функціонування і 

розвиток об’єктів безпеки, за допомогою виключення небезпек і загроз. 

Концепції безпеки стають фундаментом для формування систем 

забезпечення національної безпеки сучасних держав. На їх основі експертами 

і політиками виробляється політика національної безпеки, кристалізуються 

пріоритети та цілі. 

Система національної безпеки – це функціональна система, яка 

відображає процеси взаємодії інтересів і загроз; система забезпечення 

національної безпеки – організаційна система органів, сил, коштів, різних 

організацій, громадян, покликаних вирішувати завдання щодо забезпечення 

національної безпеки. 

Основними структурними елементами державно-управлінської системи 

національної безпеки є національні інтереси, цінності, національні цілі, 

засоби, органи, сили, ресурси, принципи і заходи забезпечення національної 

безпеки» [17]. Отже, система забезпечення національної безпеки – це складна 

багаторівнева структура з взаємопов’язаними складовими, яка націлена на 

результат. Її основними компонентами є: об’єкти і суб’єкти національної 

безпеки; інтереси; виклики, небезпеки, загрози, ризики; нормативно-правові 

документи, що регламентують діяльність суб’єктів щодо забезпечення 

національної безпеки; ресурси і кошти забезпечення; інструменти, заходи та 

дії щодо забезпечення національної безпеки. 

Зміст елементів національної безпеки не є постійним і може 

трансформуватися залежно від стану середовища. Концепція забезпечення 

національної безпеки є важливим елементом системи забезпечення 

національної безпеки, оскільки саме в ній відбувається поєднання 

теоретичного змісту безпеки та організаційної системи, позначається й 

впорядковується взаємодія елементів, вибудовується ієрархія об’єктів і 

суб’єктів безпеки, визначаються пріоритетні сфери й політика безпеки, 
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прописуються сили і засоби безпеки. 

Питання безпеки мають міждисциплінарний характер. Поряд із 

широким використанням терміна «безпека» в різних сферах, це категорія 

політична, оскільки потреба в забезпеченні безпеки суспільства та 

особистості є однією з центральних причин появи політики як 

універсального інструменту, що забезпечує виживання і самозбереження 

людини. 

Національну безпеку можна визначити як такий стан життєдіяльності 

держави, соціуму, людини в ньому, а також структур та інститутів, при якому 

зберігається їх цілісність і забезпечити сталий розвиток. Сьогодні 

відбувається розширення концепції безпеки та включення в сферу безпеки 

економічних, соціальних, техногенних, екологічних, демографічних, 

інформаційних, юридичних, духовних, етнокультурних та інших проблем. 

Таким чином, формуються нові види національної безпеки і, як 

наслідок, нові інструменти забезпечення національної безпеки. Отже, можна 

говорити про те, що національна безпека постає перед нами як багатовимірне 

комплексне явище, в якому економічна, політична, військова та інші її види є 

частиною однієї загальної картини. 

У той же час сучасні тенденції глобалізації зв’язують рівні безпеки в 

єдину мережеву структуру, де рівноправне значення має глобальна, 

міжнародна, державна і особиста безпека. Стан усіх сфер діяльності та сфер 

соціальних відносин має однакове значення для досягнення кінцевого 

результату - безпеки того чи іншого об’єкта. 

Поява і становлення в демократичних країнах нових концепцій 

безпеки, пов’язаних з питаннями «сталого розвитку», human security і т.п., 

змінюють акценти в розумінні національної безпеки, так як орієнтовані на 

безпеку людини, подолання гуманітарних і екологічних криз. 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку про те, що 

об’єктом національної безпеки України повинна бути система «територія 

країни – її народи  – уклад їхнього життя», яка включає не тільки власне 
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націю, а й все необхідне для тривалого підтримання їх життєстійкості.  Адже 

метою забезпечення національної безпеки є збереження, примноження і 

всебічний розвиток нації з територією та ресурсами, що їй належать, 

необхідних для задоволення всіх матеріальних і духовних потреб у межах 

відповідного їм укладу життя – найбільш прийнятного способу забезпечувати 

стабільність існування соціальної системи з урахуванням специфіки народів 

та їх території. 

Найбільш ефективним засобом забезпечення національної безпеки є 

системне й комплексне вирішення державно-правових завдань, спрямованих 

на розвиток відносин суспільно-політичного та соціально-економічного 

характеру, а також на захист громадянських прав і свобод. Захист прав 

людини в даному випадку виступає гарантією національної безпеки будь-якої 

держави. Розвиток стратегії національної безпеки повинен  розглядатися в 

динаміці, бо, являючи собою одне з практичних втілень суб’єктивних 

уявлень, вона не може не змінюватися зі змінами міжнародної та 

внутрішньодержавної обстановки. 

 

1.2. Механізми взаємодії системи публічного управління та «форми 

правління» у сфері національної безпеки 

 

Такі категорії, як «політико-управлінська система» і «форма 

правління», мають важливе методологічне значення для аналізу сутності 

безпеки в державі. Ці категорії взаємопов’язані, і якщо політико-

управлінська система є основою, то «форма правління» визначає її 

функціонування. 

Сучасна політико-управлінська наука виділяє два взаємодоповнюючих 

значення системи управління. Політико-управлінська система є теоретичним 

конструктом, що дозволяє виявляти й описувати властивості різних 

політичних явищ, провідними фахівцями вона розглядається як цілісний 

організм, що знаходиться у складній взаємодії з навколишнім з суспільно-
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політичним середовищем [1; 36; 56]. 

З іншого боку – це реальний механізм формування і функціонування 

влади в суспільстві, комплекс державних інститутів, політичних партій, 

громадських організацій, у рамках якого відбувається політичне життя 

суспільства і здійснюється державна влада. 

Поняття «політико-управлінська система» розкриває соціально-

політичну природу суспільства, пояснює відбуваються в ньому процеси через 

існуючі норми і принципи організації влади, акцентує увагу на структурній і 

функціональній сторонах політики, які визначають систему і механізм 

національної безпеки особистості, суспільства та держави. 

Системна парадигма є всеосяжною, в ній особлива увага приділяється 

взаємодії різних сфер функціонування суспільства (політики, економіки, 

управління, культури, ідеології). Тому система національної безпеки 

розглядається як частина політико-управлінської системи. 

Політико-управлінська система є багатофункціональною структурою, 

що включає в себе компоненти, які впливають на політику забезпечення 

національної безпеки. Використовуючи свої ресурси та механізми, вона 

знижує рівень конфліктності через узгодження інтересів держави і різних 

соціальних груп за допомогою влади. 

З точки зору американського політолога Г. Алмонда, життєдіяльність 

політичної системи проявляється в процесі реалізації своїх функцій [1]. 

Функціями політично-управлінської системи вважається будь-яка її 

стандартизована дія, що сприяє підтримці досягнутого стану та подальшого 

розвитку. 

Італійський політичний теоретик Д. Дзола серед основних функцій 

політично-управлінської системи сучасного суспільства виділяє «селективне 

регулювання розподілу соціальних ризиків і зменшення страху за допомогою 

конкурентного розподілу цінностей безпеки» [22]. 

Політично-управлінська система виступає, таким чином, 

гомеостатичним механізмом, який підтримуючи баланс із середовищем і її 
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елементами, знижує рівень конфліктності, можливих ризиків і небезпек. 

Вона діє як нормативна структура, яка із загальної сукупності можливих 

подій відбирає обмежене коло альтернатив, посилюючи ймовірність їх 

здійснення й перетворюючи їх на об’єкт соціальних очікувань. У результаті 

цього одні події стають соціально більш ймовірними, тоді як інші – менш 

імовірними. 

Тим самим політико-управлінська система досягає двох цілей. По-

перше, вона виробляє «довіру», дозволяючи соціальним суб’єктам діяти на 

підставі стабільних очікувань поведінки, відповідного колективним 

правилам. Крім іншого, це дозволяє істотно економити ресурси й знижувати 

напруженість і хвилювання, які в іншому випадку зажадали великих витрат. 

По-друге, політично-управлінській системі вдається виключати з 

колективних очікувань ту частину ризиків і фрустрацій суспільного життя, 

яка може викликати серйозні соціальні потрясіння (наприклад, спалахи 

насильства, беззаконня, втрата впевненості тощо). 

Функції політико-управлінської системи визначаються специфікою 

політики та особливостями інтересів її різних суб’єктів. Інтереси, у свою 

чергу, формуються у взаємному протистоянні соціально-політичних 

інститутів, груп, індивідів і можуть бути реалізовані в рамках існуючих 

суспільних відносин лише за допомогою владно-регулюючої діяльності, вони 

можуть стосуватися питань забезпечення і володіння безпекою. Відповідно 

політико-управлінська система виникає як засіб узгодження цих інтересів за 

допомогою влади. 

Таким чином, основою політико-управлінських систем виступає 

«владне опосередкування» соціальних інтересів і взаємодій. Його 

необхідність пояснюється розривом між безперервним зростанням потреб 

різних соціальних груп та обмеженими ресурсними можливостями 

суспільства для їх задоволення. Отже, політична влада є механізмом, який 

регулює відбір можливостей в політико-управлінській системі. 

Владні структури мають можливості розподілу безпеки за допомогою 
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нормативних, фізичних, моральних механізмів. Цей розподіл, як правило, є 

нерівномірним, оскільки нерозривно пов’язаний з володінням ресурсами 

матеріальними або нематеріальними. Наприклад, групи, що володіють 

меншою кількістю ресурсів, а відтак і менш привілейовані групи, можуть 

вимагати від політико-управлінської системи задля свого захисту можливості 

та гарантії доступу до ресурсів, яких їм бракує. 

Слід зазначити, що різні соціальні групи мають різні інтереси й тому 

піддаються різним небезпекам. Відповідно політично вони присвятять себе 

придбанню інших конфігурацій кількісного та якісного розподілу «цінностей 

безпеки» у боротьбі з іншими групами. Це призводить до встановлення нових 

комбінацій не тільки соціально прийнятних ризиків, але й політично 

дозволених свобод. У цьому контексті визначення того, які ризики повинні 

політично покриватися й поглинатися владною структурою, є 

фундаментальною змінної політичних систем. 

Центральним інститутом реалізації політичної влади є держава. Вона є 

головним суб’єктом політики національної безпеки й одночасно виступає 

об’єктом впливу можливих небезпек і загроз з боку інших суб’єктів. 

Протягом останніх двох століть склалися певні універсальні підходи до 

визначення державної системи управління, відповідно до яких держава 

можна визначити як «політичну цілісність, закріплену на певній території, 

що виступає одночасно як засіб забезпечення інтересів національної або 

багатонаціональної спільноти і як особливий механізм управління» [43, c. 

53]. Вона відіграє провідну роль у виконанні завдань і реалізації функцій 

політичної системи, в тому числи при забезпеченні безпеки. 

Так, американський дослідник Г. Алмонд вважає, що «забезпечення 

безпеки і порядку є однією з центральних обов’язків держави» [1, c. 24] і 

пов’язано це з тієї відмінною рисою сучасної держави, яку М. Вебер назвав 

«монополією на легітимне насильство». Для забезпечення безпеки 

національної державою створюються інститути насильства: для захисту від 

зовнішніх загроз – армія, флот, військово-повітряні сили і т. ін., для 
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запобігання внутрішніх загроз – поліція та інші правоохоронні органи [14, c. 

24]. 

Структурно держава є єдністю складових, що формуються з 

представницьких, виконавчих, судових органів; апарату примусу і 

правоохоронних органів, органів контролю; інституцій, пов’язаних з 

духовною сферою; органів, що забезпечують зовнішньополітичні функції. 

Загальні особливості побудови цих органів, порядок їх побудови і взаємодії, 

а також традиції взаємин держави і громадянського суспільства залежать від 

типу політичного режиму. 

У сучасній політико-управлінській науці існують різні визначення 

поняття «форми правління». Так, одні дослідники визначають його як 

«специфічні шляхи і засоби, якими функції (політичної системи) можуть 

бути структуровані й вбудовані в інститути і процедури, а також виникають у 

ході цих специфічних взаємовідносин» [71, с. 321]. 

Інші під «формою правління» розуміють «сукупність елементів 

ідеологічного, інституційного і соціального порядку, сприяють формуванню 

політичної влади даної країни на певний період [14, с 644–706]. «Форма 

правління» визначає тип взаємин між державою і суспільством, тип 

політичної культури управління, методи здійснення влади, впливає на 

формування і роботу системи забезпечення національної безпеки. 

Проаналізуємо детально зазначений взаємозв’язок. Як вважає 

російський дослідник Р. Туровський, «для напряму «влада – суспільство» 

принципові два аспекти – можливості громадянського політичної участі та 

публічність влади» [106, с. 91]. Взаємовідносини держави та громадянського 

суспільства відображаються в декількох показниках: агрегації інтересів, 

прийнятті управлінських рішень, політичну участь. Ці характеристики 

«форми правління» відображають наявність можливості консенсусу і балансу 

держави і суспільства з важливих питань безпеки. 

У той же час і агрегація інтересів є важливим показником ставлення 

уряду до своїх громадян і того, що воно робить для них. Як вказує 
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американський дослідник Г. Алмонд, «все те, що найбільшою мірою цікавить 

нас, коли заходить мова про управління і політичного життя, – стабільність, 

революція, участь, добробут, рівність, свобода, безпека, багато в чому 

обумовлюється моделлю агрегації інтересів ... Важливо розуміти, що 

політичні ресурси акумулюються в руках відносно невеликої кількості 

політичних акторів, які визначають політичний курс» [1, c. 183]. 

«Форми правління» істотно різняться з точки зору ціннісних підстав, 

рівня політичної культури і тих прав, які режим забезпечує. В авторитарних 

режимах держава бере на себе зобов’язання щодо забезпечення соціальних 

прав, а цивільні й політичні права можуть знаходитися поза законом. 

Наприклад, в авторитарних державах Близького Сходу «соціальні права і 

свободи представлені у значно більшому обсязі, ніж політичні, й вони більш 

детально і конкретно сформульовані в текстах більшості конституцій». 

Крім того, конституційні норми доповнюються великим соціально-

трудовим законодавством. Пояснюється це прагненням законодавця створити 

найбільш сприятливі умови праці для найманої робочої сили, особливо в 

нафтовидобувних арабських державах, з метою підтримки на високому рівні 

цих галузей промисловості і одержання надприбутку». 

Демократичні режими прагнуть до забезпечення як цивільних і 

політичних, так і соціальних прав. Як зазначає професор Белградського 

Інституту суспільних наук З. Відоевіч, демократичним державам, «крім 

відповідного соціально-економічного фундаменту, необхідні колективна та 

індивідуальна потреба в демократії, переважна культура демократичного 

етносу, а також політична боротьба за її здійснення» [15, с. 10]. 

Ігнорування цивільних і політичних прав виключає як можливість 

комунікації між громадянами і державою, так і фактично позбавляє людину 

можливості забезпечення особистої безпеки, так як «цивільні свободи і 

політичні права можуть бути обмежені щоразу, коли їх реалізація гальмує 

здійснення важливіших загальнонародних цілей – економічного зростання і 

добробуту населення» [55]. 
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Іншим аспектом, який пов’язаний з проголошенням політичних і 

соціальних прав, є тип політичної культури і культури безпеки. В 

авторитарних державах, де переважає забезпечення соціальних прав і на 

державі лежить відповідальність за вирішення життєво важливих проблем 

громадян, а політичні права виключаються, формується патерналістський тип 

культури. У демократичних державах, де цивільні й політичні права є 

базовою частиною політичного життя, з’являється цивільний тип культури. 

Режими, які знаходяться в перехідній від авторитаризму ситуації, нерідко не 

здатні гарантувати навіть мінімуму соціальних, цивільних і політичних прав. 

«Форми правління, – як зазначає російський дослідник А. Циганков, – 

можуть істотно відрізнятися один від одного, в залежності від того, які 

методи (насильницькі або ненасильницькі) використовуються ними в 

досягненні поставлених цілей» [108]. 

Таким чином, «форма правління» чинить серйозний вплив на 

формування концептуальних основ національної безпеки в державі, оскільки 

політичний режим у своїй діяльності спирається на сформовану систему 

економічних інтересів і культурних цінностей. Відповідно до режиму 

політичної системи держава визначає напрямок політики безпеки, стиль 

прийняття політичних рішень, місце інститутів держави і громадянського 

суспільства в забезпеченні національної безпеки, співвідношення політичних, 

силових методів і засобів забезпечення безпеки. 

«Форми правління», згідно з узагальненою типологією, можна 

поділити на відкриті (демократичні), які характеризуються високим ступенем 

«чуйності» по відношенню до вимог, що висуваються «навколишнім 

середовищем», і закриті (недемократичні – авторитарні, частково-

авторитарні), для яких типові репресивні заходи по відношенню до ініціатив і 

несанкціонованим колективних дій громадянського суспільства будь-якого 

типу. 

Питання забезпечення національної безпеки мають особливі 

характеристики в демократичному і недемократичному режимах, вони 
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полягають: у визначенні сутності безпеки, формулюванні основних інтересів 

безпеки держави, суспільства, людини; у визначенні суб’єктів та об’єктів 

забезпечення безпеки, ролі органів забезпечення безпеки в державі та їх 

функції; в наявності або відсутності демократичного цивільного контролю 

над державними органами (силами) безпеки. 

За недемократичної форми правління у сфері забезпечення безпеки 

віддається пріоритет державній безпеці, громадянське суспільство не 

допускається у сферу безпеки, а сектор безпеки не підзвітний суспільству, 

відсутній його цивільний контроль. У певних історичних умовах політико-

управлінська система, що застосовує силу примусу відповідно до 

недемократичної (деспотичної і патерналістської) моделі влади, виконує 

первинну й сутнісну функцію, яка полягає в захисті громадян (народу) від 

заворушень, відкритих конфліктів і т.ін. Це пов’язано з кількома аспектами. 

По-перше, недемократична держава, як правило, існує в «надзвичайних 

умовах» (штучно або природно створених), має зовнішнього або 

внутрішнього ворога, і владна еліта править, породжуючи відчуття 

загального страху. 

Як зазначає відомий соціолог Р. Інглхарт, «в умовах невпевненості у 

завтрашньому дні люди більш ніж охоче йдуть на послух владі. При загрозі 

вторгнення, внутрішніх заворушень чи економічного краху вони старанно 

шукають сильних авторитетних особистостей, здатних захистити їх», 

укладаючи, таким чином «суспільний договір». У результаті політична влада 

максимально сконцентрована і має потужні ресурси для скорочення загроз і 

небезпек. Вона здатна досягти великого обмеження кола можливого 

негативного досвіду і, відповідно, можливих ризиків шляхом віддачі наказів, 

що мають зобов’язуючу силу, «використовуючи структури символічного 

дисцилінування», тим самим зберігаючи стан соціального балансу. Таким 

чином, головним парадоксом влади є той факт, що здатність зменшити страх 

реалізовувалася за допомогою здійснення страху [34, с. 2]. 

Демократичний політичний режим передбачає, що спосіб формування 
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державних органів і системи управління, а також здійснення взаємовідносин 

між ними, відбувається на основі принципу поділу влади. У даному режимі 

закріплений широкий комплекс основних політико-управлінських та 

соціальних прав і свобод громадян; переважають ненасильницькі методи і 

способи в державній діяльності; розвинена система участі громадян у 

політичному житті, в тому числі через загальні вільні вибори; існує 

багатопартійність, розвинені інститути громадянського суспільства, дієві 

інструменти громадського контролю. 

Громадянське суспільство виступає третім суспільним сектором поряд 

з державою і ринком. Пріоритетним напрямком забезпечення безпеки є 

безпека особистості і суспільства, завдяки яким забезпечується і безпеку 

держави. 

Підводячи короткі висновки можна сказати, що сутність категорії 

«форма правління» розкриває політико-управлінську та соціальну природу 

того чи іншого суспільства, пояснює відбуваються в ньому процеси через 

існуючі соціокультурні цінності й правові норми, а також дозволяє 

проаналізувати принципи організації влади, структурну і функціональну 

політику національної держави. 

Політико-управлінська система, будучи поліфункціональною і 

багатокомпонентною структурою, володіє інструментами забезпечення 

національної безпеки особистості, суспільства і держави. Використовуючи 

свої ресурси і механізми, вона знижує рівень конфліктності, можливих 

ризиків і небезпек, здійснює узгодження інтересів держави і різних 

соціальних груп за допомогою влади. 

Таким чином, категорія «форма правління», будучи визначальною 

характеристикою політико-управлінської системи, має низку рис, які 

впливають на формування і функціонування системи забезпечення 

національної безпеки. Це пов’язано, по-перше, з тим, що взаємовідносини 

між державою і суспільством є ключовими позиціями при формуванні 

системи забезпечення національної безпеки, а також проявляються при 
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визначенні суб’єктів та об’єктів забезпечення безпеки, виявленні й 

формулюванні національних інтересів. 

По-друге, політичні режими істотно різняться з точки зору ціннісних 

підстав, рівня політичної культури й тих прав, які режим забезпечує, в тому 

числі й наявності або відсутності громадського контролю над державними 

органами (силами) безпеки. 

По-третє, з метою забезпечення власної стабільності політичний режим 

використовує насильницькі і ненасильницькі методи, що є визначальним 

фактором при виборі інструментів забезпечення національної безпеки, як 

всередині держави, так і за його межами. 

 

1.3. Держава як головний суб’єкт національної безпеки 

 

Концепція національної безпеки покликана бути теоретичною 

основою, що дозволяє виробляти політику і стратегію держави та суспільства 

у сфері забезпечення національної безпеки, реалізовувати її в реальній 

політиці держави, конкретних функціях сил, окремих органів і осіб. 

Найбільші труднощі в розробці концепції національної безпеки 

викликає та обставина, що відсутня чітка послідовність концептуального 

підходу до самої цієї проблеми. Немає комплексного вивчення й осмислення 

проблем забезпечення національної безпеки, різних її рівнів і «розрізів», 

ієрархії її імперативів. Так само, за визнанням фахівців, майже не вивчено 

специфіку взаємодії сил, органів, засобів у діяльності щодо забезпечення 

національної безпеки, підготовки управлінських кадрів фахівців у сфері 

національної безпеки, прийняття оптимальних рішень з реалізації 

національної безпеки і цілий ряд інших проблем. Оскільки, як ми вже 

вказували раніше, при формулюванні категорії національних інтересів усі 

теоретики включали в неї категорію національної безпеки, надаючи останній 

вирішальне значення. 

З цієї точки зору спочатку визначаються національні інтереси, потім – 
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реальні й потенційні загрози цим інтересам, і лише після цього 

формулюється політика запобігання або нейтралізації «загроз», тобто власне 

політика національної безпеки. Щоб зрозуміти функціональні ролі 

національних інтересів і національної безпеки, треба адекватно уявляти весь 

ланцюг зовнішньополітичного процесу, який у стислому вигляді виглядає 

таким чином. 

Держава, як і будь-яке утворення у світі, об’єктивно «налаштована» на 

самозбереження. Потреби і здібності самозбереження реалізуються, крім 

іншого, і за рахунок взаємодії із зовнішнім середовищем, яке утворюють інші 

держави та міжнародні суб’єкти. Результат цієї взаємодії виражається 

державою у вигляді інтересу. При будь-якій взаємодії з будь-якою іншою 

державою незмінними залишаються фундаментальні інтереси, якими в усі 

часи і для всіх держав є: 1) цілісність підвладної землі, 2) суверенітет, 

3) економічне процвітання, 4) збереження існуючого державного ладу, 

5) стабільність політико-управлінської системи. 

Природно, це фундаментальні інтереси, проте не можна визначати їх 

просто як усвідомлені потреби (і, тим більше, здібності, без яких, як своїх 

діалектичних протилежностей, нормальних потреб не буває). Зазначені 

інтереси динамічні, змінюються залежно від міжнародної ситуації і 

внутрішніх факторів. І їх реалізація покликана підвищити ступінь 

забезпечення фундаментальних інтересів даної держави. Сам по собі інтерес 

не перетвориться в політику, політика починається тоді, коли інтерес 

трансформується в мету. Спільне між інтересом і метою полягає в тому, що і 

те, й інше відображає й виражає об’єктивні потреби (і здатності!) держави (і 

суспільства, що її створює); відмінність в тому, що мета – це інтерес (уже 

реалізований ідеально у свідомості і тепер здійснюваний матеріально!) у дії. 

Зовнішня політика і є свідомою діяльністю держави, спрямованою на 

досягнення зовнішніх цілей відповідно до національних інтересів країни. 

Виходячи з багато в чому вірного, але, тим не менш, логічно не до кінця 

продуманого розуміння інтересів (а відтак і національних інтересів), слід 
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зазначити, що національна безпека виступає як категорія політики, що 

позначає способи, прийоми і засоби забезпечення національних інтересів 

держави як всередині, так і поза країною. 

За державно-управлінського підходу неприпустима абсолютизація як 

об’єктивності, так суб’єктивності інтересу, феномена, з якого виводиться 

поняття національної безпеки. Логічно припустити, що будь-який інтерес – 

це інтерес певного суб’єкта історії, в даному випадку – нації (народу з 

багатьох націй). У цьому сенсі він завжди суб’єктивний, адже залежить від 

всієї індивідуальності даного народу, від його індивідуальних потреб і 

здібностей. Але самі ці потреби і здатності виникають і розвиваються не за 

волевиявленням суб’єкта, а під впливом і в межах об’єктивних умов його 

існування, залежно від них. У цьому сенсі інтерес є об’єктивним (не дарма 

часто мову ведуть про об’єктивні інтереси). 

Під «інтересом» логічно розуміти, як уже зазначалося вище, значимість 

чого б то не було для здійснення певних потреб і здібностей того чи іншого 

суб’єкта, але не самі ці потреби і здібності. А оскільки національні інтереси – 

це інтереси певної нації (народу з багатьох націй, якщо вони утворюють одне 

суспільство) як історичного суб’єкта, то життєво важливі інтереси 

конкретної нації (народу) – це значимість будь-яких сил, умов і засобів для 

реалізації її життєзабезпечувальних потреб і здібностей, без якої неможливе 

її повноцінне існування і розвиток даної нації, а відтак – існування і розвиток 

її суспільства і держави. 

Отже, загроза національній безпеці – це все те, що створює небезпеку 

життєво важливим інтересам нації (народу), суспільства і держави. 

Відповідно, наявні й потенційні загрози об’єктам безпеки, які йдуть від 

внутрішніх і зовнішніх джерел небезпеки, й визначають зміст діяльності 

політики та управління із забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки 

нації, суспільства і держави [98]. 

Найважливіше для вибудовування національної безпеки – це якомога 

більш адекватне визначення стратегічної мети нації як вираження її 
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історичного життєзабезпечувального інтересу, яка потребує надійного 

захисту як від внутрішніх, так і зовнішніх загроз; такими ж є і визначення 

основних проблем, тенденцій і майбутніх принципових трансформацій як 

усередині свого суспільства, так і поза ним. Такими ж є і визначення того, які 

існуючі цінності народу, суспільства і держави відбивають історичний 

життєзабезпечувальний інтерес і працюють на реалізацію виходить із нього 

мети, які вже перешкоджають і які ще будуть потрібні як культурологічні 

умови та засоби реалізації поставленої мети. 

Це також визначення необхідної й достатньої якості та кількості сил, 

ресурсів і засобів для забезпечення реалізації зазначеної мети; визначення 

такої ж якості й кількості органів державного управління, що забезпечують 

безпеку народу (нації) при реалізації цієї мети. Все інше – це вже конкретні 

завдання, що вирішуються суб’єктами управління національною безпекою 

стосовно конкретної ситуації. 

Для народу в цілому (нації або певної кількості націй, що утворюють 

одну громаду) це: 

– своєчасне прогнозування, виявлення та принципова оцінка зовнішніх 

і внутрішніх загроз національній безпеці; 

– така ж реалізація оперативних і довгострокових заходів щодо 

недопущення, попередження і нейтралізації цих загроз; 

– таке ж визначення та забезпечення рівня необхідного й достатнього 

силового потенціалу нації для нейтралізації тієї чи іншої конкретної загрози. 

Для держави це: 

– збереження свого суверенітету, цілісності та статусу у світі; 

– забезпечення (на всіх рівнях, в усіх сферах і на усіх напрямках 

життєдіяльності суспільства) безпеки своїх громадян – як у своїх межах, так і 

за своїми межами; 

– забезпечення у своїх межах дотримання конституційного 

правопорядку як своїми громадянами (їх об’єднаннями), так і громадянами 

(їх об’єднаннями) інших держав. 



31 

 

Правову основу забезпечення національної безпеки становить чинна 

Конституція держави. Конституція, як і сама держава, вимагає й передбачає 

адекватну для себе безпеку, тому що Конституція, яка втрачає свою 

недоторканність, не може служити правовою основою існуючого режиму 

держави. А без своєї легітимності режим не може бути здійсненням влади 

конкретної держави. Тому безпосередньо державна безпека, що є державно 

організованою національною безпекою, виступає перш за все як безпека 

конституційна, режимна, як безпека державної влади, що існує на основі й 

завдяки чинній Конституції. 

Звідси й неминучість існування так званої політичної поліції, зайнятої 

забезпеченням безпеки саме і тільки існуючого режиму. До неї, як правило, і 

зводять (спрощено) всю державну безпеку. А державну безпеку, у свою 

чергу, розуміють як всю національну безпеку, що, зазвичай, багато в чому 

правомірно, але тільки в тій мірі, в якій без конституційної безпеки 

неможливо забезпечити державну безпеку. 

Держава забезпечує національну безпеку всією своєю сукупної міццю, 

яка визначається її природними й людськими ресурсами, геополітичним (а 

також геоекономічним і геоідеологіческім) положенням на планеті і, 

безумовно, станом військової могутності. Тому, чим сильніше держава, тим 

надійніше забезпечується національна безпека. 

Наприклад, у США давно і широко застосовується поняття 

«національна міць» для позначення всієї сукупності матеріальних і 

моральних ресурсів нації, що мають значення для інтересів зовнішньої 

політики країни, розширення її впливу та присутності у світі з тим, щоб 

отримати в результаті національну вигоду. Але «національне» для них є, в 

основному, тим же, що і «державне». 

Визначення ресурсів національної безпеки – обов’язкова умова для 

формулювання стратегій національної безпеки в різних сферах 

життєдіяльності суспільства. Ресурси забезпечують захист національних 

інтересів за допомогою досягнення цілей (у сферах безпеки, на різних рівнях 
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забезпечення безпеки), а їх розподіл неможливо без ієрархії життєво 

важливих інтересів. Тому в ранг національних інтересів, крім 

життєзабезпечення інтересів нації, доводиться ввести інтереси різних 

ступенів важливості. 

Таким чином, варіанти політики забезпечення національної безпеки 

обмежуються зовнішніми й внутрішніми факторами. Ці фактори створюють 

середовище, в якому відомі сили або діють в одному напрямку з 

національними інтересами, або проти них. Тому при формуванні політики 

національної безпеки важливо проаналізувати, чи збігаються з 

національними інтересами інтереси інших держав, виділити конфронтаційні з 

іншими державами інтереси своєї держави, враховувати тенденції у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі. Такий аналіз дозволить 

спрогнозувати тенденції розвитку внутрішньої і зовнішньої ситуації, в якій 

буде здійснюватися політика забезпечення національної безпеки. 

Маючи набір передбачуваних тенденцій, можна оцінювати 

альтернативні варіанти політики забезпечення національної безпеки і 

відповідні їм стратегії. Поняття варіантів політики забезпечення національної 

безпеки є концептуальним і передбачає наступні дії по досягненню 

національної мети. Зазначена політика проводиться заради реалізації 

національних інтересів, визначених концепцією національної безпеки. 

Політика реалізується через стратегію забезпечення національної 

безпеки як на федеральному, так і регіональному рівнях. Політика визначає 

основні напрямки руху до досягнення національної мети, а стратегія, 

виражена в конкретних державних актах, являє собою детальні варіанти дій 

державних органів із зазначенням ресурсів і конкретних заходів, необхідних і 

достатніх для реалізації політики. Державні органи у здійснюваних ними 

програмах відбивають політику у сфері забезпечення національної безпеки. 

Стратегію забезпечення національної безпеки можна визначити як 

науку зосередження і використання різних засобів і ресурсів країни для 

досягнення національних споконвічних історичних цілей у довгостроковій 
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життєдіяльності нації. Визначення складових національних політик і 

стратегій інших держав має пряме відношення до національної безпеки 

країни. Однак багато аспектів внутрішньої і зовнішньої політики пов’язані з 

національною безпекою лише опосередковано. В цілому визначення 

елементів внутрішньої і зовнішньої політики, які мають відношення до 

національної безпеки, знаходяться під значним впливом природи 

виникаючих проблем і характеру здійснюваної стратегії. Як правило, 

безпосередньо питання національної безпеки зачіпають діяльність силових 

структур, міністерства закордонних справ, міністерства торгівлі та 

економічного розвитку, міністерства енергетики, міністерства з податків і 

зборів, а також деяких служб. 

Головним орієнтиром для розробників стратегії виступає національний 

інтерес. Захист національних інтересів є стрижнем стратегії. Відповідно, 

чітке і коротке визначення національних інтересів буде початком до 

вивчення обстановки. Але цього ще не досить. Для вибудовування реальної 

стратегії забезпечення національної безпеки не менше, а, можливо, більш 

важливо визначити ієрархію цих національних інтересів і логіку їх реалізації 

в існуючих у світі і країні умовах. Тільки після цього розробникам стратегії 

національної безпеки логічно приступати до аналізу та оцінки реальних 

факторів, що впливають на здійснення національних інтересів у кожній 

значущій для них сфері життєдіяльності, оскільки фактори умов безпеки 

повинні оцінюватися конкретно стосовно ієрархії національних інтересів 

країни, а не просто до окремих національних інтересам, на які вони 

впливають. Тільки в цьому контексті можна реально оцінити загрози для 

всієї національної безпеки в цілому, а не просто окремих національних 

інтересів. 

Це ж справедливо і стосовно оцінки ресурсних можливостей країни, її 

сильних і слабких сторін, у порівнянні з потенційними противниками, 

вибудовувати реально за своєю небезпеки теж в певну ієрархію. Такий аналіз 

умов, чинників і загроз національним інтересам дозволяє оцінити ситуацію в 
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кожній сфері безпеки в контексті загальної ситуації, що складається навколо 

проблеми національної безпеки країни в цілому. Тільки після такого аналізу 

логічно намітити конкретні завдання, які, можливо, доведеться вирішувати, 

щоб захистити опинилися під загрозою національні інтереси країни в тій чи 

іншій сфері. Вибрати, іншими словами, оптимальну, при сформованій 

історичній ситуації, стратегію забезпечення національної безпеки. Тільки та 

стратегія може вважатися вірною, якщо простежується чітка 

взаємоузгодженість між національними інтересами, цілями і завданнями, а 

також ресурсами як своєї країни, так і потенційних супротивників, які 

вибудовуються відповідно до наявної небезпеки в певну ієрархію загроз. 

При аналізі та оцінці проблем національної безпеки неможливо не 

враховувати одну фундаментальну обставину. За будь-якого ступеня 

формалізації цих процедур, за будь-якого ступеня їх математизації та 

алгоритмізації, вирішальною все одно залишається роль людини, яка аналізує 

й оцінює загальну ситуацію, принципово недоступну для вичерпної 

формалізації. Тому тут доречно виходити з того, що засобами формального 

аналізу вивчається «просте» в реальних соціальних явищах і процесах. 

«Складне» в соціальних явищах вивчається гуманітарними методами, 

заснованими на інтуїції, поняттях і термінах, що мають глибинний, 

невичерпний будь-яким формалізмом і, тому розпливчастий сенс. Звичайно, 

між «простим» і «складним» немає нерухомою кордону. Формальні методи 

аналізу і прогнозу реальних явищ постійно вдосконалюються, перетворюють 

складне на просте, роблять це складне доступним для розуміння не тільки 

фахівців, експертів, а й будь-яких достатньо грамотних людей, які зуміли 

опанувати відповідною технологією формального аналізу. Цей процес 

перетворення складного на просте, руху кордону між складним і простим у 

бік складного проявляється зовні як «відвоювання» математикою у 

«гуманітарікі» все нових сфер, як проникнення математики в усі нові сфери 

«складного». 

Водночас у будь-якому явищі, процесі, предметі є одночасно і 
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«прості», і «складні» сторони. Яка сторона явища чи процесу в даний момент 

істотна, залежить від того, чи змушені люди, які приймають рішення, маючи 

справу з цим явищем або процесом, шукати, яка сторона їх виступає в даній 

ситуації вирішальною. 

Проблеми аналізу та оцінки національної безпеки пов’язані з 

прогнозами розвитку геополітичної ієрархії держав, розвитку їх економіки, 

системи управління, сучасних збройних сил, їх науково-технічного 

потенціалу, особливостей внутрішньополітичної обстановки в них. 

Виходячи з цього, можна прийняти за «аксіоми» діючої Концепції 

національної безпеки такі положення: 

1) під «інтересом» логічно розуміти значимість чого б то не було для 

здійснення певних потреб і здібностей того чи іншого суб’єкта, але не самі ці 

потреби і здібності. А оскільки національні інтереси – це інтереси певної 

нації (народу з багатьох націй, якщо вони утворюють одне суспільство) як 

історичного суб’єкта, то життєво важливі інтереси конкретної нації (народу) 

– це значимість будь-яких сил, умов і засобів для реалізації її 

життєзабезпечуючих потреб і здібностей, без яких неможливо її повноцінне 

існування і розвиток, а відтак і існування та розвиток її суспільства і 

держави; 

2) під головним інтересом будь-якої держави слід розуміти, перш за все 

і в кінцевому рахунку, забезпечення їм умов свого приватного існування і 

розвитку. Він пов’язаний зі збереженням і (або) розширенням його 

приватного впливу, його приватної лідируючої ролі, встановленням його 

приватного панування над іншими силами, тому що держава на світовій арені 

виступає як приватний суб’єкт; 

3) у кінцевому рахунку, як суб’єктом, так і об’єктом національної 

безпеки є (і може бути в принципі) тільки сама нація (народ, що утворюється 

з певної кількості націй, які утворюють одну громаду й об’єднаних в одній 

державі); національна безпека – це безпека, в якій і суб’єкт, і об’єкт не 

розглядаються як предмет, як окремо взятий індивід або певне безліч 
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індивідів, оскільки і як суб’єкт, і як об’єкт своєї національної безпеки нація 

(народ у зазначеному сенсі) виступає не безпосередньо, а через свої різні – 

що чуттєво не сприймаються, а лише думкою осягаються – рівні історичного 

буття, якими виступають її суспільство і держава; 

4) національна безпека тотожна: 

– громадській безпеці (безпеці існуючого суспільного ладу) в тій мірі, в 

якій дана нація (народ) не зможе зберегти себе як історичну індивідуальність 

без даного існуючого суспільного ладу; 

– державній безпеці (безпеці даного існуючого державного ладу) в тій 

мірі, в якій даний існуючий суспільний лад народу не може зберегти себе без 

цього існуючого державного ладу; 

– конституційній (режимній) безпеці (безпеці даного існуючого 

конституційного ладу) в тій мірі, в якій даний державний лад не може 

зберегти себе без цього існуючого конституційного ладу. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Система забезпечення національної безпеки є продовженням політико-

управлінської системи й знаходиться під впливом історичних аспектів, 

політичної, управлінської та стратегічної культури. 

Як відомо, «західні» моделі держав, або як ще прийнято говорити – так 

звані «західні поліархії» чи усталені демократичні режими мають тривалу 

демократичну історію і традицію, що склалася в політичну культуру. Це 

дозволяє говорити про те, що система забезпечення безпеки в них, будучи 

одним із найбільш консервативних елементів, знаходиться найбільшою 

мірою, порівняно з більш молодими демократіями, під впливом 

демократичних цінностей і норм. Йдеться про країни, в яких дотримуються й 

закріплені в політичній культурі основні політичні, громадянські свободи, 

що сприяють розквіту демократії. В усталених демократичних державах 

насильство проти своїх громадян застосовується набагато рідше. 

Незважаючи на те, що існує ефективна політико-управлінська система 

стримувань і противаг, під впливом сучасних загроз, коли необхідно шукати 

баланс між свободою і безпекою, в таких державах можуть виникати деякі 

проблеми з практикою здійснення демократії. 

У зв’язку з цим цікаво було б проаналізувати досвід забезпечення 

національної безпеки саме в таких державах. Як аналізовані держави, що 

представляють західні поліархії, були обрані США (держава зі сформованою 

демократичною традицією, що має тривалу історію функціонування системи 

забезпечення національної безпеки) і ФРН (найбільш велика демократична 

держава сучасної Європи, що успішно подолала тоталітарне минуле). 

Однак, з огляду на той факт, що Україна має досить коротку історію 

формування демократичних інститутів, логічним було б також розглянути і 

досвід країн, які, як і Україна, пройшли свій шлях розбудови демократичної 
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держави через період авторитаризму комуністичних держав. 

У зв’язку з цим необхідно відзначити, що особливістю 

посткомуністичних режимів є те, що їх політико-управлінська система має 

справу з соціально-економічними та політико-культурними наслідками 

комуністичного правління. 

Так, в одних країнах «завершується консолідація ліберальних 

демократій, закріплюються демократичні інститути і практики, в інших – такі 

інститути і практики поєднуються з недемократичними, авторитарними, ще в 

інших – формальні демократичні процедури використовуються в якості 

фасаду, за яким ховаються нові різновиди автократичного правління [46, с. 

64]. 

Виходячи з вищевикладеного, цікавим було б розглянути досвід 

формування системи національної безпеки такої країни, як Польща. 

 

2.1. Основні елементи системи забезпечення національної безпеки 

США 

 

Академічне й практичне формування концепції «національної безпеки» 

бере свій початок у Сполучених Штатах Америки. Тому при дослідженні 

безпеки в демократичних державах цілком виправдано звернення до 

політичного досвіду США. 

Ця країна визначила конституційні принципи свого державного устрою 

більше 200 рр. тому. Демократична система, створена в Сполучених Штатах 

Америки, на думку німецького політолога Л. Боссе, – «це породження 

реальних потреб цієї країни в підтримці стабільності в умовах постійних 

змін. Дана система формувалась і корегувалась у ході історичного розвитку 

американського суспільства, відбила накопичений їм досвід, осмислення 

того, як люди, що різняться за багатьма характеристиками, протягом 

тривалого часу вільно й гідно ведуть спільне життя» [118, с. 24]. 

В основі політичної системи США лежить Конституція, в якій 
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закладено параметри діяльності виконавчої, законодавчої та судової гілок 

влади, принцип поділу влади і система стримувань і противаг, що 

забезпечують оптимальний баланс влади. Засновники Сполучених Штатів 

створили систему, в якій федеральний уряд має три рівноправні гілки – 

виконавчу, законодавчу і судову. 

На Федеральному, як і на місцевому рівні, законодавча і судова влада є 

незалежними від виконавчої і здійснюють контроль над нею. Законодавча 

влада представлена двопалатним Конгресом, який ділиться на Верхню палату 

– Сенат і нижню – палату Представників. Конгрес несе відповідальність за 

створення, зміна законів і внесення пропозицій, а також контролює державні 

витрати, в тому числі й у сфері забезпечення національної безпеки. 

Діяльністю з вироблення рішень у сфері національної безпеки і 

зовнішньої політики займається Рада національної безпеки США під 

безпосереднім керівництвом Президента США. До складу Ради входять 

Президент, державний секретар, радник президента з національної безпеки, 

глава Пентагону, голова Об’єднаного комітету начальників штабів і директор 

ЦРУ, який забезпечує учасників аналітичної та оперативної інформацією про 

події у світі, в той час як представники законодавчої гілки влади не 

включаються до складу Ради безпеки. Однак вони впливають на його 

рішення у спосіб – через бюджетну політику, організацію, в якості контролю 

над виконавцями, слухань з важливих питань, роблять запити в органи 

виконавчої влади, проводять ратифікацію міжнародних угод і договорів; 

ведуть консультації з Президентом. Відносини обох гілок влади будуються 

на засадах взаємної поваги і взаємодопомоги. 

Згідно з дослідженнями, проведеними в різних країнах [114], у США 

існує висока ступінь інституціоналізації політичної влади, розвинене 

громадянське участь і підтримується свобода слова і зібрань, конституційно 

захищені цивільні права, судова влада є незалежною і є стрижнем політичної 

системи, федеральний уряд має високу ступінь прозорості . 

Тривала ліберально-демократична традиція в США зробила 
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колосальний вплив на формування уявлень про безпеку і механізмах її 

забезпеченні. Поняття «національна безпека» було остаточно закріплено в 

політичній практиці Сполучених Штатів після двох руйнівних світових воєн, 

в 1947 р. завдяки закону «Про національну безпеку» [115], який був 

підписаний Президентом США Гаррі Труменом. До 1947 р. термін 

«національна безпека», був синонімом терміна «оборона» і застосовувався в 

сфері міжнародних відносин. Відповідно до панувала в той час теорією 

«школи реалізму», Сполучені Штати в міжнародній політиці 

використовували поняття інтересу, визначеного в термінах сили. 

Пізніше, наприкінці 60-х років, після Карибської кризи, міністр 

оборони США Р. Макнамара [113, с. 159] розширив тлумачення терміна 

«національна безпека», додавши невійськові аспекти. На його думку, в 

процесі нарощування військового і, перш за все, ракетно-ядерного 

могутності арсенали держав досягають такого рубежу, коли не можна 

забезпечити більшу безпеку одним тільки збільшенням озброєнь. 

Все це сприяло формуванню особливого американського підходу до 

визначення поняття «національної безпеки», в яке на академічному рівні 

вкладалося не тільки запобігання військової загрози, а й підтримку, 

поширення комплексу соціальних, культурних та інших цінностей, що 

асоціюються з американським способом життя - свободою і демократією. 

Іншими словами, в американській політичній науці сформувалася точка зору 

про те, що безпека Америки невіддільна від безпеки всього іншого людства. 

З цього випливає, що обов’язок Америки полягає в тому, щоб протистояти 

агресії по всьому світу. 

Таким чином, створена американськими політологами та теоретиками 

у сфері міжнародних відносин теорія демократичного світу, що будується на 

тезі, що демократичні держави воюють набагато менше між собою, а також 

подальше за цим просування демократії, дозволяє висунути тезу про те, що 

разом з поширенням демократичних цінностей США просувають і своє 

бачення національної безпеки. Як правило, так звані «демократизувати 
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держави» переймають стратегічну культуру Америки, нехай і в деяких 

варіаціях, а також вкладають в поняття «безпека» зміст, дуже близьке за 

змістом «безпеки» США. «Національна безпека» США нерозривно пов’язана 

з ідеєю месіанства, просуванням своїх цінностей та інтересів в зовнішнє 

середовище. Тільки так, на їхню думку, буде забезпечена внутрішня безпека. 

Розробка практичної концепції безпеки фактично оформлялася в США 

через доктрини, програми та доповіді президентів США. Початок цієї 

традиції поклав Президент Г. Трумен у 1950 р., підготувавши Конгресу 

доповідь «СНБ-68», в якій основна увага приділялася політиці США 

відносно Радянського Союзу, а також висувалася «доктрина стримування», 

що стала основою діяльності в період «холодної війни». Законодавчо 

практика підготовки доповідей від президента США Конгресу була 

закріплена у ст. 603 закону Голдвотера-Ніколса, відповідно до якої 

Президент США зобов’язаний передавати в Конгрес щороку «всеосяжний 

доповідь про стратегію національної безпеки Сполучених Штатів». Головна 

мета Стратегії національної безпеки по сьогоднішній день полягає у 

визначенні глобальних інтересів, цілей і цінностей Сполучених Штатів. 

Як пише російський дослідник С. Мінасян [44, с. 83–84], аналіз різних 

редакцій цього основного концептуального документа (як при 

республіканської, так і при демократичної адміністраціях) у сфері 

національної безпеки дозволяє характеризувати його як інтелектуальний 

продукт з такою структурою: 

– фундаментальні (постійні) інтереси, які полягають у забезпеченні 

безпеки, процвітання і свободи американського народу тощо; 

– місія країни на даному етапі (це і є доктрина, яка відображає 

національні інтереси в конкретному розумінні чинного президента США); 

– конкретні цільові установки, що розробляються і що досягаються 

конкретної президентською адміністрацією, державними структурами, 

групами впливу, неурядовими організаціями [44, с. 83–84]. 

«Стратегія національної безпеки США» в сукупності з іншими 
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офіційними основоположними документами, такими як «Огляд 

кібербезпеки», «Стратегія внутрішньої безпеки», «Чотирирічний огляд 

військової політики», «Чотирирічний огляд дипломатії і розвитку» та інші, 

дають розгорнуте уявлення про політичні цілі і пріоритетах США і 

дозволяють виділити ключові аспекти та особливості діяльності в сфері 

безпеки, а також побачити динаміку змінюються пріоритетів і цінностей, 

підходів до питань національної безпеки американського держави. 

Стратегія національної безпеки США є ключовим документом з питань 

національної безпеки. Першорядне значення в американському розумінні 

безпеки є інтереси, саме про їх забезпечення йдеться. 

На думку ряду дослідників [64, c. 14], в якості основного критерію 

американської національної безпеки, що лежить в основі всього 

стратегічного планування, виступають національні інтереси і національні 

пріоритети. Базисні характеристики, що визначають суть американської 

стратегії національної безпеки, залишаються незмінними вже протягом понад 

200 років. 

Інтереси національної безпеки США – це сукупність інтересів держави, 

громадян і партнерів США. У Стратегії національної безпеки США першої 

чверті ХХІ ст. виділено такі інтереси: 

– безпека Сполучених Штатів, громадян США, союзників і партнерів; 

– процвітання: сильна, інноваційна і зростаюча економіка США у 

відкритій міжнародній економічній системі, яка сприяє розширенню 

можливостей і процвітання; 

– цінності: повага до загальнолюдських цінностей в країні і в усьому 

світі; 

– міжнародний порядок, висунутий керівництвом США, який сприяє 

встановленню миру, безпеки і вирішення глобальних проблем. 

Інтерес «безпека» традиційно націлений на вирішення проблем в 

міжнародній сфері. Однак спостерігається і тенденція деяких змін в сторону 

забезпечення безпеки всередині держави, а не тільки за його межами. Для 
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кращого розвитку внутрішньої безпеки ще Дж. Бушем молодшим створений 

спеціальний департамент «Homeland security» 219, який займається 

питаннями внутрішньої безпеки, безпеки кордонів, всіх видів транспорту, 

роботою з відновлення життєдіяльності після стихійних лих і надзвичайних 

ситуацій, імміграцією, боротьбою з тероризмом і кібератаки. 

Президент США Б. Обама зазначав, що зовнішня безпека США може 

бути забезпечена, тільки якщо всередині кордонів ситуація стабільна, і 

захищені інтереси громадян. Разом з тим увага до військової та силової 

проблематики зберігається в досить великому обсязі. 

У Стратегії оголошується, що Сполучені Штати мають намір зберігати 

військову перевагу над будь-якими потенційними противниками: «коли 

використані всі інші методи, застосування сили стає необхідним ... США 

зберігають право на односторонні дії, але ми будемо прагнути дотримуватися 

норм, що регулюють застосування сили». Таким чином, теза про право 

Вашингтона на односторонні військово-силові дії, незважаючи на деяке 

пом’якшення формулювань, у Стратегії 2018 збережений. Інтерес 

«процвітання» актуалізує питання не тільки економічної безпеки держави, а 

й безпеки людини з точки зору її розвитку для лідерства суспільства і 

держави у світі. 

При цьому в якості пріоритетних напрямків діяльності Адміністрацією 

Президента США виділили такі: 

– підвищення рівня освіти та розвитку людського потенціалу; 

– досягнення збалансованого і стійкого зростання за допомогою 

подальшого реформування фінансової системи США, розвитку експорту, 

відкриття нових ринків збуту американських товарів і послуг, продовження 

співпраці з міжнародними партнерами; 

– прискорення сталого розвитку за допомогою інвестування в 

найбідніші країни світу; 

– ведення раціональної фінансової політики за допомогою створення 

нової системи і трирічного мораторію на витрати, не пов’язані з безпекою, 
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шляхом закриття податкових лазівок і скорочення субсидій, а також витрат 

на медичне страхування [12, с. 3–45]; 

– стійкого зростання економіки США після глобальної кризи. 

Розвитку та відновленню економіки відповідно до Стратегії 2018 р. 

сприятимуть інвестиції в освіту, науку і технології. Білий дім планує надати 

«повну освіту всім американцям» і вийти до 2030 р. на 1-е місце у світі за 

часткою осіб з вищою освітою в населенні країни, що в майбутньому 

дозволить забезпечити нарощування людського капіталу в США. 

Важливе місце займає розвиток «чистих енергетичних технологій». У 

новій стратегії зокрема стверджується, що «країна, яка очолить світ в 

створенні економіки, заснованій на чистій енергетиці, отримає значні 

переваги». Крім того, в документі наголошується на необхідності збереження 

лідерства США у сфері космічних технологій і досліджень, а також 

інвестицій у створення нового покоління космічних технологій і фахівців. 

Декларуючи в Стратегії 2018 р. необхідність розвитку освіти і 

підвищення його рівня, США тим самим не тільки забезпечують захист і 

збереження демократії, яка за останні роки почала піддаватися ерозії, а й 

роблять її більш ґрунтовної. Рівень добробуту нації та освіти дозволяє 

залишатися суспільству демократичним, так як люди з великим щорічним 

доходом, що працюють в складних взаємозалежних галузях виробництва 

(наприклад, в космічній сфері, енергетиці тощо), більш освічені і схильні 

більшою мірою прагнути до підвищення рівня політичної волі. 

У стратегії наголошується дворівневість міжнародної економіки: 

країни Європи, Азії, Китаю та Індії переживають стійке зростання, в той час 

як в інших регіонах відзначається криза, тому, згідно документи, США 

пропонується проводити політику, спрямовану на розвиток бідних регіонів, 

включно з реформуванням управління, поліпшення сільського господарства 

та охорони здоров’я. 

Разом з тим США будуть продовжувати нарощувати фінансування 

сфер пов’язаних з безпекою держави за рахунок скорочення витрат на 
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медичне обслуговування громадян. Таким чином, з одного боку США 

вкладають кошти в розвиток соціального капіталу, інноваційних технологій 

та підтримка бідних держав, з іншого боку, формуючи внутрішню політику і 

бюджет, пріоритет віддається проблем і питань, пов’язаних з військовою і 

державною безпекою на шкоду безпеки людини. 

Інтерес «міжнародний порядок» в даній Стратегії стоїть на останньому 

місці, хоча лейтмотив «міжнародної безпеки» проходить через весь 

документ. Так, Б. Обама у «Стратегічному керівництві по глобального 

лідерства 21 століття» підкреслює, що міжнародний порядок, до якого прагне 

США, має на увазі вирішення всіх проблем сучасності – протистояння 

екстремізму та повстанським рухам, припинення розповсюдження ядерної 

зброї і знешкодження ядерних матеріалів; заборона і запобігання конфліктів. 

Досягнення «міжнародного порядку», згідно зі Стратегією 

національної безпеки, США пропонує здійснювати за допомогою діяльності 

в таких напрямках: 

1. Забезпечення сильного альянсу Сполучених Штатів з країнами 

НАТО, а також в рамках співпраці в Азії і Північній Америці. 

2. Зміцнення співпраці з іншими центрами впливу в 21 столітті (з 

Китаєм, Індією, Росією, а також Бразилією, Індонезією, Південною 

Африкою, Саудівською Аравією, Нігерією, Кенією). 

3. Зміцнення інститутів та механізмів співпраці, таких як ООН і 

регіональні організації. 

4. Співпраця з метою протистояння глобальним викликам - зміна 

клімату, пандемії, ядерну зброю, конфлікти. 

Звертає на себе увагу той факт, що американське лідерство оголошено 

позитивним, стабілізуючим фактором світоустрою. 

Таким чином, у Стратегії національної безпеки 2018 р. і в 

«Стратегічному керівництві по глобального лідерства 21 століття» США 

позиціонується як лідер в об’єднанні однодумців і формуванні міжнародної 

політики. 
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Підкреслюється що одним з основних елементів стратегії національної 

безпеки США є «цінності», які є одночасно «національним інтересом», тим 

фундаментальним структурним елементом, який пов’язує воєдино всю 

Стратегію і відображає демократичний характер політичної системи і 

системи національної безпеки. 

Таким чином, важливим елементом системи забезпечення безпеки 

США є демократичні цінності, які складають фундамент політичної культури 

і культури безпеки. Забезпечення демократичних цінностей пов’язано зі 

зміцненням демократичних ідеалів всередині держави і в світі, включно зі 

свободою, гідність, терпимість, справедливість, рівноправність перед 

законом. У той же час заради забезпечення національної безпеки, 

попередження терористичних актів США допускають можливість 

несанкціонованого порушення цивільних і свобод прав - особливо в Internet 

просторі. Основою системи національної безпеки США і її концепцій 

забезпечення є «національні інтереси», які відображають сукупність інтересів 

держави, громадян і партнерів. 

Крім того, головними об’єктами забезпечення національної безпеки 

США є держава і її громадяни. В якості суб’єктів забезпечення національної 

безпеки США виступають держава, американський народ, держави-партнери 

та міжнародні організації. Держава координує діяльність в сфері безпеки і 

виробляє спільно з громадянським суспільством національну стратегію. Це 

сприяє формуванню нової американської стратегічної культури безпеки, 

відповідальності за себе, країну, світ. 

У забезпеченні національної безпеки США пріоритет віддається 

військовим і економічним інструментам. Проте, необхідно відзначити, що 

аналіз документів і виступів політичних лідерів показав широке комплексне 

використання соціокультурних, правових, інформаційних, 

зовнішньополітичних, екологічних і цивільних інструментів забезпечення 

національної безпеки. Важлива роль в Стратегії надається правових 

інструментів, так верховенство права і закону є основою для забезпечення 
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безпеки в демократичній державі. З метою зниження напруженості в 

суспільстві і збереження розумного балансу між демократією і безпекою в 

концепції підкреслюється важливість використання цивільних інструментів, 

таких як державно-приватне партнерство та громадський контроль. 

Таким чином, в основі офіційної політики безпеки США лежить образ 

глобального лідера, формує простір безпеки і «вільної держави з вільними 

громадянами». 

 

2.2. Концепція забезпечення національної безпеки Федеративної 

Республіки Німеччини (ФРН) 

 

Сучасна Німеччина є успішним демократичною державою Західної 

Європи. За підсумками «холодної війни» вона виявилася глибоко 

інтегрованої в західноєвропейські та інші найважливіші міжнародні 

організації. ФРН займає 357 тис. км
2
, тобто посідає третє місце у Західній 

Європі за розміром території та перше місце за кількістю населення 82 млн 

чол. Крім того, на Німеччину припадає близько 5-6 % світового ВВП і 21 % 

ВВП країн Євросоюзу. 

Сучасна система забезпечення національної безпеки ФРН почала 

формуватися в період після Другої світової війни і багато в чому 

детермінована саме її підсумками. Наслідки Другої світової війни, 

нацистське минуле і поділ держави на дві частини: Федеративну Республіку 

Німеччину (ФРН) і Німецьку Демократичну Республіку (НДР), підтримувані 

лідерами двох протиборчих систем – США і СРСР, вплинули на те, що 

володіючи неповним суверенітетом, німецькі держави не мали можливості 

проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику аж до об’єднання. 

Підсумком Потсдамської конференції 1945 р. стало зобов’язання 

держав-переможниць провести демілітаризацію, денацифікацію і 

демократизацію Німеччини, важливою умовою було також зміна духовного 

клімату і основ суспільного життя. 
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Демократизація Німеччини фактично відбувалася в кілька етапів. 

Спочатку в 1949 р. після поділу Німеччини на Західну (ФРН) і Східну (НДР), 

обидві держави згідно Конституцій визначалися як демократичні, проте 

пізніше, в 1953 р. Східна частина прийняла нову версію Головного закону 

країни, згідно з якою вона визнавалася соціалістичною державою. 

З 1949 р. у ФРН почалося створення стійких демократичних інститутів 

і процедур, таких як система виборів, багатопартійність, політичний 

плюралізм, поділ влади, формування системи громадського контролю та 

політичного громадської участі, свобода засобів масової інформації і т.д. 

Центральними елементами політики ФРН було беззастережне прийняття 

демократичних норм, цінностей та інтересів. 

Другий етап становлення сучасної демократичної німецької держави 

пов’язаний з об’єднанням західної та східної її частини. У жовтні 1990 р. 

НДР приєдналася до ФРН і припинила своє існування як самостійна держава. 

Об’єднання Німеччини стало ключовим кроком до становлення нового 

сильного, суверенної демократичної держави в центрі Європи. Якщо раніше 

в європейській регіональній інтеграційному угрупованні був відсутній 

виражений лідер, то тепер поступово в ролі головної величини стала 

виступати саме ФРН. 

За словами політолога Г. Шьолгена, єдина Німеччина «несподівано, як 

би в одну ніч вийшла в центр подій міжнародного життя і, не відаючи того, зі 

зростанням власного значення і ваги опинилася в ролі великої європейської 

держави». 

Об’єднання країни відіграло значну роль не тільки у визначенні місця 

Німеччини як світової держави, а й вплинуло на формування нових 

національних інтересів, які хоч і йшли в руслі євроінтеграції, але 

висловлювали позицію суверенної держави. 

Як зазначають Н. Павлов і А. Новиков, «об’єднання країни підвело 

заключну риску під рішенням так званого» німецького питання «відбулося 

відновлення необмеженого зовнішньополітичного суверенітету і покладання 
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на себе цілого ряду міжнародно-правових зобов’язань в області політики 

безпеки і дотримання територіального статус-кво в Європі. 

Подальша інтеграція у західноєвропейські структури була й досі є для 

Німеччини одним із ключових моментів як зовнішньої, так і внутрішньої 

політики. І якщо на першому етапі становлення німецького держави ФРН 

була інкорпорована західними країнами-переможницями в 

загальноєвропейські інститути з метою забезпечення гарантій європейської 

безпеки, то пізніше вона стала самостійним послідовним прихильником 

європейської інтеграції, раціонально поєднуючи європейську і національну 

політику у сфері безпеки. Сьогодні ФРН є провідною економічною і 

політичною державою Європи, найважливішим партнером США по НАТО. 

Спираючись на свій потенціал, Німеччина відіграє все більш активну роль на 

міжнародній арені [53]. 

Становлення нової політики безпеки після об’єднання Німеччини 

можна поділити на кілька фаз. Перша фаза розпочалася з падіння 

Берлінського муру 9 листопада 1989 р. і продовжувалася до початку війни в 

Косово навесні 1999 р. Вона характеризувалася прагненням національної 

політичної еліти створити умови для повернення Німеччини на міжнародну 

арену як «нормальної держави», але в рамах європейського інтеграційного 

процесу і Атлантичного союзу. Ця фаза характерна й тим, що були закладені 

принципи політики безпеки Німеччини й розроблені документи, які лягли в 

основу сучасної концепції забезпечення безпеки ФРН. 

У листопаді 1992 р. міністр оборони ФРН Ф. Рюе видав «Керівні 

принципи оборонної політики». Ключовим елементом принципів є 

визначення національних оборонних пріоритетів ФРН: 

– захист Німеччини та її населення від зовнішніх небезпек і 

політичного шантажу; 

– запобігання, стримування та усунення криз і конфліктів, які можуть 

вплинути на цілісність і стабільність ФРН [37]; 

– збереження союзницьких зв’язків з НАТО з ядерними і морськими 
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державами, оскільки Німеччина є неядерних та континентальним державою з 

глобальними інтересами і поодинці діяти не в змозі; 

– поглиблення і розширення європейських інтеграційних процесів, 

включаючи розвиток оборонної ідентичності; 

– рівноправне партнерство Європи і США, виражене у визнанні 

Вашингтоном європейських інтересів, з одного боку, і американської 

військової присутності в Старому Світі - з іншого; 

– консолідація і розширення ефективних глобальних і регіональних 

структур безпеки за допомогою взаємодоповнюючих організацій; 

– просування процесів демократизації, економічного і соціального 

вирівнювання в Європі та світі [6]; 

– доступ до ринків і джерел сировини по всьому світу в рамках 

справедливого світового економічного порядку; 

– продовження орієнтованої на стабільність політики контролю над 

озброєннями в Європі; 

– вплив на міжнародні інститути і процеси в інтересах Німеччини на 

основі її національної економічної потужності, військового потенціалу і 

статусу стабільної демократичної країни. 

Друга фаза тривала з 1998 по 2005 рр. і практично збіглася з 

правлінням Г. Шредера та його «червоно-зеленої» коаліції. Він заклав нове 

розуміння безпеки в сучасній Німеччині, йдучи від повного злиття з НАТО і 

заявляючи про свої національні інтереси. Політика «освіченого власного 

інтересу», оголошена Г. Шредером, включала вимогу, згідно з якою 

Німеччина відтепер буде сама визначати національні інтереси як у 

внутрішній, так і в зовнішній політиці та обґрунтовувати їх раціональними 

аргументами. 

Таким чином, ФРН пережила ренесанс поняття «національні інтереси», 

і цей термін знову став однією зі складових зовнішньополітичного дискурсу. 

У своєму програмному виступі Г. Шредер наголосив, що «якщо раніше 

Європа мала справу з політично» неповноцінною «Німеччиною, яка прагнула 
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за допомогою участі в ЄС компенсувати цей недолік, то тепер вона стала» 

подорослішала нацією, яка не повинна відчувати свою неповноцінність «. 

Разом з тим Німеччина почала позиціонувати себе як одну з провідних 

держав Євросоюзу, на якій лежить тягар політичної та економічної 

відповідальності. 

Так, Р. Шарпін, колишній міністр оборони ФРН, у своїй доповіді про 

базову політику безпеки Німеччини писав, що «сучасне поняття безпеки 

більш не обмежується географічним виміром, тому вимагає забезпечення 

політичної, соціальної та економічної стабільності. У нинішніх умовах жодна 

держава не в змозі самостійно гарантувати безпеку, мир і стабільність, тому 

лейтмотивом європейської політики безпеки має стати орієнтація на 

співпрацю. Німеччині ж через свого геостратегічного положення в центрі 

Європи, політичної ваги і економічної сили належить ключова роль в процесі 

формування безпечного європейського простору». 

Четверта фаза почалася з глобальної фінансової та економічної кризи 

2008–2009 рр. Загрозливе падіння в рецесію чітко показувало, що впоратися з 

кризою Німеччина може тільки разом з партнерами, що необхідні 

компроміси і продуктивний контроль над виникаючими конфліктами. 

Цій меті служили, зокрема, рішення, прийняті на зустрічі у верхах 

Великої двадцятки навесні 2009 р. Сьогодні Німеччина постає перед 

світовою спільнотою як найбільш впливова держава в Європі, яка визначає 

не тільки економічну політику в кризових умовах, а й формує політичну 

ситуацію. На сучасному етапі забезпечення безпеки ФРН будується на основі 

цілого ряду концептуальних і стратегічних документів. 

На сучасному етапі забезпечення безпеки ФРН будується на основі 

цілого ряду концептуальних і стратегічних документів. До таких документів 

слід віднести періодично видаються «Білі книги з питань безпеки і оборони», 

«Керівні принципи з питань оборонної політики», а також «Концепцію 

бундесверу». Базові положення для розробки доктринальних документів 

містяться в Основному законі ФРН, який накладає на державу обов’язок 
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забезпечити безпеку громадян і визначає конституційне призначення 

Бундесверу. 

Аналіз різних концептуальних документів сфері національної безпеки 

дозволяє характеризувати їх, як інтелектуальний продукт з наступною 

структурою: 

– фундаментальні інтереси, які полягають в забезпеченні безпеки 

держави і громадян; 

– місія країни; 

– завдання, які виходять із цільових установок, методи і способи їх 

реалізації в конкретних напрямках. 

Важливо відзначити, що «Біла книга з питань безпекової та оборонної 

політики» виступає концептуальною базою, на основі якої створюються інші 

документи, що регулюють внутрішню і зовнішню політику держави, вона 

відображає в концентрованому вигляді погляди на сутність, зміст і шляхи 

забезпечення національних інтересів держави. 

Таким чином, поняття «національна безпека» у ФРН формувалося під 

впливом історичного. Німецька політика безпеки досі характеризується 

прихильністю до сприйняття безпеки через терміни колективної безпеки, так 

як саме такий підхід до її забезпечення, на думку німецької політичної еліти, 

може забезпечити Німеччини процвітання і безпеку [58, с. 89–95]. 

Стратегічна культура Німеччини заснована на ідеї «культури 

стриманості». Як зазначає С. Погорельська, вона «була найважливішою 

якісною характеристикою зовнішньої політики ФРН і базувалася на принципі 

історичної відповідальності Німеччини, з одного боку як країни, на якій 

лежить вина за виникнення другої світової війни, і з іншого – як форпосту 

західної демократії». Орієнтація на демократичні цінності західного 

життєустрою була однією з головних, концептуальних основ політики ФРН у 

сфері безпеки і зовнішньої політики, тому що з самого початку зусилля 

демократично обраних політиків були націлені на створення такої форми 

державного устрою, зовнішньої політики і політики безпеки, яка забезпечила 
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Німеччині приєднання до товариства західноєвропейських держав і США і 

сталого, гідного перебування всередині нього. 

Сучасна концепція забезпечення безпеки ФРН формується відповідно 

до Основного Закону і становить сукупність документів, таких як «Керівні 

принципи оборонної політики 2011 року», Концепція Бундесверу, а також 

загальний План дій Федерального Уряду «Громадянське запобігання криз, 

врегулювання конфліктів і консолідація світу», Стратегія кібер-безпеки, 

Стратегічна концепція НАТО, концепція з безпеки та оборони ЄС. Біла книга 

є ключовим документом, на основі якого будуються програми, рекомендації, 

директиви та інші документи щодо забезпечення безпеки ФРН. Таким чином, 

система забезпечення безпеки ФРН будується на комплексному підході. 

Політика безпеки Німеччини базується на всеосяжну понятті безпеки, вона 

орієнтована на перспективний і багатосторонній підхід [69; 93]. 

В основі концепції забезпечення національної безпеки ФРН лежать такі 

категорії, як інтереси, цінності, ризики і загрози. У Білій книзі з питань 

політики безпеки Німеччини і майбутнього Бундесверу визначені такі 

національні інтереси: 

– збереження прав і свобод, демократії, безпеки і благополуччя для 

громадян нашої країни і захист їх від небезпек; 

– забезпечення суверенітету і цілісності території Німеччини; 

– запобігання регіональних криз і конфліктів, здатних загрожувати 

безпеці Німеччини; 

– відображення глобальних викликів, і в першу чергу, загрози, яка 

походить від міжнародного тероризму і розповсюдженню зброї масового 

знищення; 

– зміцнення міжнародного порядку на основі міжнародного права. 

Сприяння розвитку вільної і безперешкодної міжнародної торгівлі як 

основи нашого добробуту, а також допомогу в подоланні розриву між 

бідними і багатими регіонами світу Оновлене у 2016 р Керівництво з 

оборонної політики Німеччини вносить доповнення до списку національних 
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інтересів, включаючи в них: 

– пропаганду і реалізацію власної позиції у зовнішній політиці і 

безпеці; 

– зміцнення трансатлантичних зв’язків, європейської безпеки і 

партнерства; 

– захист універсальних прав людини і принципів демократії, 

скорочення розриву між багатими і бідними регіонами світу. 

Отже, національні інтереси мають гуманістичну зовнішньополітичну 

орієнтацію і спрямовані, насамперед, на безпеку держави, громадян і 

утвердження ролі Німеччини в міжнародній і європейській регіональній 

політиці. 

Відповідно до інтересів сформульовано основні цілі забезпечення 

національної безпеки: 

– забезпечення безпеки і захисту громадян Німеччини; 

– забезпечення територіальної цілісності і суверенітету Німеччини та її 

союзників; 

– виконання міжнародних зобов’язань [8]. 

Саме так вибудовується ієрархія пріоритетів німецької політики 

національної безпеки: на першому місце стоїть безпека громадян, далі – 

суверенітет держави, потім – міжнародна безпека.  

У процесі інтеграції Німеччини в структури ЄС і НАТО, а також 

становлення демократії було визначено культуру безпеки Німеччини та її 

ціннісні основи. На сьогоднішній день національні інтереси і цінності ФРН є 

продовженням європейських цінностей і не входять з ними в конфлікт. 

Німеччина ефективно звертає на свою користь політику ЄС і НАТО, її 

стратегічна культура і культура безпеки орієнтована на демократичні 

цінності та пріоритети, нехай і зі своїм кілька «месіанським» акцентом. Як 

зазначається у Білій книзі, «Німеччина несе відповідальність перед світовою 

спільнотою за свободу і мир і, при цьому, прагне до захисту і благополуччя 

своїх громадян» [8]. 
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Важливим елементом культури безпеки ФРН є реалізація політики 

«м’якої сили» – поширення загальноєвропейських цінностей в інших 

державах і активна участь у процесах інтеграції в якості ініціатора цих 

процесів. Це пояснюється тим, що подальше просування демократії 

розглядається ФРН як важлива частина стратегії безпеки, що має на меті 

стабілізацію в регіонах, що межують з ЄС. 

Таким чином, сучасна система забезпечення безпеки ФРН будується на 

основі універсальних західноєвропейських цінностей, які закладені 

Основним законом 1949 р. при утворенні ФРН. Конституція, в якій були 

зафіксовані такі цінності, як свобода, рівність, плюралізм, політична участь, 

права людини, стала основою національної ідентичності ФРН. 

Формулювання ризиків і загроз у політиці безпеки ФРН носить 

синтетичний характер. Спираючись на аналіз зовнішньополітичної 

обстановки, і відповідно до стратегічною концепцією НАТО, ФРН, як член 

альянсу, має дотримуватися тих же позицій. Тому в якості основних загроз 

національній безпеці в офіційних документах називаються: міжнародний 

тероризм, який «є основним викликом і загрозою свободі і безпеці»; 

незаконна міграція; зброя масового знищення; незаконна торгівля зброєю; 

внутрішньодержавні конфлікти і держави, що не відбулися. 

Особлива увага при цьому приділяється проблемі ісламського 

тероризму. На думку більшості німецьких експертів і політиків, у Німеччині 

сьогодні існує реальна небезпека поширення ісламського тероризму. Таким 

чином, концепція національної безпеки ФРН будується на основі 

універсальних західноєвропейських цінностей. Німеччина інтегрована в 

європейські структури, дотримується ідеї неподільності безпеки і розділяє 

тягар її забезпечення зі своїми партнерами і союзниками по НАТО, ЄС, ООН, 

тому її концепція забезпечення безпеки когерентна з концепцією безпеки 

Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу. Німецька політика безпеки 

характеризується прихильністю до сприйняття безпеки через терміни 

колективної безпеки, так як саме такий підхід, на думку німецької політичної 
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еліти, може забезпечити Німеччини процвітання і безпеку. Німеччина бере 

активну участь у вирішенні питань забезпечення міжнародної та 

європейської безпеки. 

Формулювання національних інтересів ФРН засновано на 

гуманістичних цінностях і пріоритеті безпеки держави і громадян. 

Національні інтереси Німеччини тісно пов’язані з питаннями глобальної 

безпеки, наприклад, з дотриманням міжнародних норм, прав і свобод 

людини. Орієнтація на демократичні цінності західного життєустрою є 

однією з головних світоглядних основ політики ФРН у сфері безпеки і 

зовнішньої політики. 

Німеччина, перебуваючи в центрі Європи, відчуваючи на собі загрози 

нерегульованої міграції та ісламського тероризму, розробила комплексну 

систему протидії загрозам на різних рівнях, намагаючись сформувати 

політику забезпечення таким чином, щоб гарантувати собі безпеку не тільки 

в сьогоденні, але й у майбутньому. 

Як об’єкти забезпечення безпеки виступають громадяни, держава та її 

конституційний лад. Особливу увагу вони  приділяють питанням 

конституційної безпеки, заради забезпечення якої можливо навіть тимчасове 

або повне обмеження в правах деяких громадян за рішенням Суду. 

Важливими об’єктами безпеки є також партнери з міжнародних організацій, і 

в цілому Земля, оскільки Німеччина бере на себе відповідальність за 

глобальну безпеку. 

Суб’єктами забезпечення національної безпеки в ФРН, згідно з 

концептуальними документами, є держава, громадяни та громадянське 

суспільство, союзники. Центральну роль у забезпеченні безпеки у ФРН 

відіграє держава. Громадян і громадянське суспільство німецький уряд 

визнає ефективною силою забезпечення безпеки: неурядові організації в 

рамках партнерства розробляють державні програми і концепції, беруть 

участь у захисті прав жінок, інвалідів, забезпеченні екологічної безпеки і т. 

ін. 
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2.3. Концепція забезпечення національної безпеки Республіки 

Польща 

 

Становлення польської системи національної безпеки неможливо 

розглядати поза контекстом внутрішніх і міжнародних подій, які змінили 

геополітичну карту Європи і внесли серйозні корективи в міжнародну і 

національну безпеку багатьох держав. Глибина і швидкість змін у XX ст. 

породили відчуття невпевненості в майбутньому в усіх учасників процесу. 

Так, якщо колишній порядок, який базується на блоковому протистоянні, 

дозволяв чітко визначати союзників і супротивників, цілі держав і завдання 

міжнародних організацій, то в новому порядку, сформованому після 1989 р., 

більшість параметрів життєдіяльності виявилося під питанням. Йдеться як 

про внутрішньополітичні відносини – соціальні та економічні всередині 

держав, так і про міжнародні відносини – роль і завдання міжнародних 

організацій, роль держави в цьому середовищі [46, с. 64]. 

Основні демократичні трансформації й вільні ринкові реформи були 

здійснені в Польщі в період з 1989 по 1991 рр. Пізніше зміни були 

стимульовані необхідністю коригування правової системи Польщі для вступу 

в Європейський Союз (ЄС). Як наголошується у базовій доповіді ООН про 

Польщу 2009 р., в 1989 р. почалося здійснення комплексу реформ, 

спрямованих на перетворення Польщі на демократичну правову державу, 

були створені основні демократичні інститути, узаконена діяльність 

політичних партій, вільних профспілок і неурядових організацій [46, с. 64]. 

У 1992 р. в Польщі була прийнята «Мала конституція» (попередня), яка 

встановила нові рамки відносин гілок влади й обмежила владу президента. 

Остаточно політична система оформилася в 1997 р., коли була прийнята 

Конституція Республіки Польща. Основний Закон Польщі закріпив за нею 

статус правової держави, заснованої на принципах соціальної 

справедливості, верховенства права, унітарної держави, поділу влади, 

плюралізму, дотримання міжнародного права. 
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Як член ЄС (з 2004 р.) Польща повинна відповідати «Копенгагенським 

критеріям», які включають стабільність інститутів, гарантують демократію, 

Верховенство закону і права, дотримання прав людини, повагу і захист 

меншин. У своїй доповіді про Польщу, випущену в 2003 р., Європейська 

Комісія зробила висновок, що Польща досягла високого рівня узгодженості 

із зведенням законів ЄС в більшості областей політики. 

За даними Polity IV, наразі в Польщі, незважаючи на значні успіхи в 

консолідації ліберальних політичних інститутів в останні роки, права людини 

і громадянські свободи в країні все ще дещо обмежені, існують їх локальні 

порушення. Як зазначає В. Балобаєв, «польській державі за трохи більш ніж 

двадцятирічний період вдалося вибудувати гнучку і врівноважену систему 

державного управління та інституціоналізувати нові органи виконавчої, 

законодавчої та судової влади [5]. І хоча процеси зміни політичної системи 

Республіки Польща ще можуть продовжуватися, це не вплине на визнання 

успішного досвіду Польщі в переході до демократичної форми державного 

управління». 

Становлення політики безпеки Республіки Польща відбувалося 

надзвичайно інтенсивно. З 1989 по 2013 рр. було прийнято 5 доктринальних 

документів, в яких відбивається еволюція сприйняття та орієнтації безпеки за 

цей період. Розвиток концептуальної політики безпеки можна умовно 

поділити на два етапи: 

– перший – 1989–1999 рр. – період розвитку самостійної і незалежної 

системи безпеки; 

– другий – з 1999 р. по теперішній час – період розвитку національної 

безпеки в рамках блокової, колективної безпеки. 

Для Республіки Польщі демократичний транзит і перший етап 

становлення політики безпеки почався в 1989 р. з виборів до Сейму і 

формування нового уряду. Загальна політична незалежність Польщі після 

виборів 1989 р. дозволила польському народу приймати самостійні рішення і 

визначати власну долю. 
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Це викликало необхідність розробки незалежної суверенної зовнішньої 

і внутрішньої політики, особливо в сфері безпеки. Спочатку за основу були 

взяті стратегічні уявлення епохи Варшавського договору. У 1990 р. в 

Республіці Польща був прийнятий перший самостійний документ у сфері 

оборони [112]. 

Важливим кроком до трансформації системи національної безпеки в 

Республіці Польща було прийняття «неконфронтаційної моделі системи 

безпеки». У 1992 р. була затверджена нова «Стратегія оборони і безпеки 

Республіки Польща». Вона заклала основи нового розуміння безпеки як 

комплексного явища, до якого включені невійськові аспекти життєдіяльності 

та наголошено на важливості внутрішніх загроз (соціальних, економічних та 

ін.). 

Наступним важливим кроком першого етапу становлення політики 

безпеки в Польщі стало прагматичне самовизначення в питанні приєднання 

до системи колективної оборони. В силу різних причин (політичних, 

історичних, культурних, економічних та ін.) в основу польської політики 

було закладено німецький варіант, який передбачав курс на зближення 

польських національних інтересів з європейськими. У зв’язку з цим були 

визначені пріоритети національної безпеки: 

– розвиток добросусідських відносин і регіонального співробітництва в 

Центральній Європі; 

– співпраця та підтримка глобальної системи безпеки ООН, а також 

підтримка ОБСЄ як Європейського форуму співробітництва в галузі безпеки; 

– інтеграція в західноєвропейські і північно-атлантичні структури 

безпеки. Членство в НАТО і ЄС розглядалося Польщею як засіб забезпечення 

національної, в тому числі економічної безпеки; 

– формування демократичної держави, заснованого на пріоритеті прав 

людини, верховенство закону, принципах ринкової економіки. 

Політичні еліти Польщі, з огляду на економічну та політичну слабкість 

держави, прагнули знайти гаранта своєї безпеки в особі НАТО і Європи. 
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Особливу роль відіграли США, чия військова присутність розглядалася як 

фактор, який надає позитивний вплив на процес політичної трансформації в 

країнах пострадянського простору. При цьому К. Скубішевський вважав, що 

Європа повинна розглядатися як єдина сфера безпеки, селективний же підхід 

не допустимо. Він стверджував, що відбувається «перетворення безпеки в 

спільну справу» [74, с. 7]. 

Таким чином, Польща визначила свій вибір у забезпеченні 

національної безпеки на користь колективної системи безпеки. Повної згоди 

всіх політичних сил Польщі в питанні атлантичної орієнтації безпеки було 

досягнуто в 1993 р. У 1993–1994 рр. країна перейшла від концепції виключно 

самостійної, суверенної зовнішньої політики до концепції «блокового 

держави», що в подальшому знайшло відображення в усіх військово-

політичних документах країни. У цей період Польща планомірно 

трансформувала свою систему національної безпеки відповідно до 

західноєвропейських нормами. У 1999 р. Польща, Чехія та Угорщина стали 

офіційно членами НАТО, потім відбулась повільна інтеграція Польщі в ЄС і 

прийняття нею європейської політики безпеки і оборони. 

Так завершився перший етап становлення польської політики безпеки. 

За 10 рр. Польща перетворилася на самостійну державу, яка виробила свою 

стратегію забезпечення безпеки і розвитку, спираючись на державні та 

недержавні інститути й формуючи власний простір безпеки. У цей період тут 

почала розвиватися стратегічна культура, заснована на спільності 

європейських універсальних цінностей, солідарності та прагматичному 

підході до політики безпеки. 

Як частина атлантичного простору безпеки за підтримки США Польща 

стала одним із гравців, що забезпечує стабільність у Східній Європі. 

Сполучені Штати Америки виступили гарантом національної безпеки 

Польщі, польська еліта прагнула і прагне бути включеною в «ближнє коло» і 

стати одним з провідних союзників Америки. В офіційних документах 

неодноразово стверджувалося, що нова європейська особистість не може 
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бути побудована на антиамериканізмі, тому що і в Сполучених Штатах, і в 

Європі поділяють спільну спадщину і цінності. Якщо вступ до НАТО і тісна 

співпраця з США розглядається Польщею як військово-політична 

необхідність, то вступ в ЄС, німецьким дослідником Е. Штадтмюллером 

«оцінюється як джерело реальної безпеки, завдяки кільком чинникам: 

допомоги ЄС в економічному розвитку, підтримки в разі військового 

конфлікту, у визначенні цивілізаційних бар’єрів між Заходом і Сходом і 

забезпеченні інтересів Польщі в разі потенційного тиску двох великих 

сусідів» [109, с. 112]. 

Тому в 2004 р. після тривалих підготовок і переговорів Республіка 

Польща була прийнята в Європейський Союз. Членство в ЄС для більшості 

громадян символізувало повернення в Європу і розрив з комуністичним 

минулим. У результаті Польща стала однією з перших найбільших 

перехідних економік пострадянського простору, інтегрованих в єдину 

Європу. 

Інтеграція дала їй можливість досягти загальноєвропейських 

показників і перейти в категорію країн з розвиненою ринковою економікою. 

В ЄС Польща зайняла позицію держави, яка впливає на політику Союзу 

щодо східноєвропейських держав. Варшава підкреслювала, що співпраця між 

країнами ЄС має ґрунтуватися на взаємній політичній солідарності, яка 

зміцнила б цілісність Союзу і забезпечила інтереси безпеки держав. Польща 

також рішуче заявляла про важливість підтримки країн, що є сусідами з ЄС, 

про необхідність надання їм допомоги в становленні демократії та нової 

економіки, в досягненні європейських стандартів, а також подальшої 

інтеграції в структури ЄС [11, с. 1]. 

Важливо відзначити, що «Стратегія національної безпеки Республіки 

Польща» є концептуальною базою, на основі якої створюються інші 

документи (наприклад, Стратегія внутрішньої безпеки, Стратегія розвитку 

системи національної безпеки, Стратегія оборони та ін.), що регулюють 

внутрішню і зовнішню політику держави, тобто відображає в 
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концентрованому вигляді погляди на сутність, зміст і шляхи забезпечення 

національних інтересів держави. 

Російський дослідник Д. Сергєєв пише, що «особливості польської 

політики у сфері безпеки значною мірою обумовлені геополітичною і 

історичною специфікою країни, що на сучасному етапі виражається, з одного 

боку, в стійкості стереотипів, уподобань і фобій, а також у загостреному 

національному почутті, самоідентифікації, з іншого – у високій лабільності 

та виключної ініціативності, чіткому, концептуально «прописаному», 

заснованому на прагматично розуміються національні інтереси ціле 

покладання» [74]. 

Говорити про фобії в даному випадку не зовсім коректно, тому що 

поляки, як і будь-яка інша національна спільність, потребують державного 

самовизначення, незалежності, і прагнуть насамперед забезпечити своє 

існування. Однак Д. Сергєєв вірно вказує на те, що Польща в політиці 

забезпечення безпеки формує навколо себе середовища безпеки, відповідно 

до своїх національних інтересів, спираючись багато в чому на 

західноєвропейські цінності і інститути [74]. 

Розглядаючи концепцію забезпечення національної безпеки Республіки 

Польща, необхідно звернутися до її фундаментальним цінностям, так як саме 

вони багато в чому пояснюють і формують сучасне польське розуміння 

безпеки в державі. Саме на їх основі, як вказується в Конституції Польщі, 

були сформульовані національні інтереси. 

Демократичні цінності і норми, що лежать в основі польської культури, 

і до цього дня залишаються важливою частиною польського Європейської 

Спадщини. Конституція Польщі від 3 травня 1791 р. в цілому розглядається 

сьогодні як перша в Європі і друга (після ратифікації Конституції 

Сполучених Штатів в 1788 р.) у світі кодифікована національна конституція. 

Польські національні цінності багато в чому були продиктовані 

історичною спадщиною, геополітичним становищем, гірким досвідом втрати 

суверенітету, а також сильним впливом католицизму, особливим 
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сприйняттям державності. Геополітичне становище Польщі між двома 

культурними і релігійними цивілізаціями «Сходу» і «Заходу» сформувало 

ідею про Польщу, як про зберігача західних цінностей і захисника західної 

цивілізації. У той же час на формування цінностей поляків вплинуло і 

радянську спадщину. 

Тому в польському політичному дискурсі досить часто зустрічається 

позиція сприйняття Польщі як буферної зони між Заходом і Сходом. Хоча від 

неї державні діячі Польщі, орієнтуючись на думку суспільства, прагнуть 

відмовитися [74]. 

У Стратегії національної безпеки 2017 р. вказується, що «Польща є 

демократичною суверенною державою, розташованим в Центральній Європі, 

в якій дотримуються законодавство і демократичні цінності, створені умови 

для процвітання громадян. Республіка Польща сприяє збереженню загальних 

цінностей і розвитку механізмів співпраці в рамках Євросоюзу, 

євроатлантичного альянсу і міжнародної безпеки [117]. 

На думку польської дослідниці І. Яжбровскої, в польському суспільстві 

прогресує «осмислення поєднання концепції суверенітету і «європейської 

ідеї», як стимулу виходу країни з кризи, перспектив забезпечення її 

оптимального розвитку, об’єднання народу навколо ідеї «європейської суті 

Польщі», її повернення в Європу, як комплексу стабілізуючих ситуацію 

чинників» [110]. 

Польща, вступивши до НАТО і ЄС, сприйняла стратегічну культуру 

західноєвропейських держав, доповнивши її своїми особливостями, що 

виходять із національної ідентичності. Як вважає М. Клат, поляки створили 

дуже сильну національну ідентичність, незважаючи на те, що Польща, як 

держава, не існувала понад століття. Так, згідно з дослідженням European 

Values Study, частка громадян, які висловили гордість за свою «польськість» 

була більше 95 %. При цьому поляки вважали, що членство в ЄС дало їм 

відчуття відкриття світу і велику свободу. У польській громадській думці 

міцно утвердилася почуття гідності з приводу того, що Польща є прикладом 
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переходу до демократії та ринкової економіки, моделлю трансформацій в 

регіоні, що вона зайняла належне, належне їй «місце не прохача, але 

партнера, який бере участь в ухваленні рішень, які стосуються вигляду 

позбулася поділу на Східну і Західну Європи, загальною для всіх». 

Польща сприйняла так звану ідею Євросоюзу – «кола друзів» навколо 

себе, тобто оточення стабільними демократичними і процвітаючими 

державами з ефективним управлінням, які поділяють європейські цінності, 

що об’єктивно відповідає європейським інтересам безпеки. Тому і подальше 

просування демократії стало розглядатися Польщею як важлива частина 

стратегії безпеки, що має на меті стабілізацію в регіонах, що межують з ЄС 

[110]. 

У польській Стратегії національної безпеки 2017 р. представлена 

розгорнута структура національних інтересів. Вони ранжовані й представлені 

у вигляді життєво-важливих інтересів, важливих і значимих. До життєво-

важливих інтересів відноситься гарантія виживання держави і його громадян, 

яка має на увазі: збереження незалежності і суверенітету держави; 

територіальну цілісність і непорушність кордонів; гарантію безпеки; захист 

фундаментальних прав і свобод громадян; збереження демократичного ладу. 

Держава для громадян Польщі вважається не тільки захисником, а й 

взагалі фактором їх існування, як національної одиниці. Польща акцентує 

увагу на питанні «виживання» держави як політичної суверенної одиниці. 

Далі йдуть важливі інтереси національної безпеки, реалізація яких 

дозволить бути системі безпеки більш ефективною і забезпечить якісне 

забезпечення національної безпеки. Як продовження «життєво-важливого» 

інтересу, «важливий» інтерес відбиває сучасні потреби польської держави та 

орієнтується на питання не тільки державної безпеки, а й громадської та 

особистої безпеки. До важливим інтересам відносяться: гарантія 

цивілізованого і економічного розвитку країни; гарантія створення умов для 

зростання добробуту громадян; розвиток науки і техніки; належний захист 

національної спадщини, ідентичності і навколишнього середовища. 
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Далі йдуть значні інтереси: стійке положення держави на міжнародній 

арені; ефективне просування інтересів Польщі за кордоном; зміцнення 

спроможності брати участь і ефективно співпрацювати з найбільш 

важливими міжнародними організаціями, членом яких є Польща; організація 

міжнародних контактів, заснованих на повазі закону; ефективне 

багатостороннє співробітництво, відповідне принципам і завданням, 

викладеним в Хартії ООН [33, с. 154]. 

Таким чином, за логікою авторів Стратегії національної безпеки 

Республіки Польща, забезпечення міжнародної та зовнішньої безпеки 

можливо лише за умови забезпечення виживання держави і реалізації 

життєво-важливих внутрішніх інтересів держави. 

Відповідно до інтересів авторів, Стратегії була вибудувана ланцюжок 

стратегічних завдань, вирішення яких дозволило б забезпечити національну 

безпеку. Особлива увага приділяється кільком питань: державної безпеки 

(суверенітет, територіальна цілісність, імідж влади в країні і за кордоном, 

налагодження міжнародних контактів), безпеки громадян (захист прав і 

свобод, створення безпечних умов для життя, матеріальне і духовне 

розвиток), соціальної безпеки ( розвиток економіки, підтримка підприємців, 

підвищення рівня освіти, ліквідація природних катастроф). 

Таким чином, завдання орієнтовані на збалансоване забезпечення 

національної безпеки, враховуючи, як інтереси держави, суспільства і 

людини. У той же час найбільша увага приділена державної безпеки. 

У польській зовнішній політиці та політиці безпеки у формулюванні 

загроз простежується вплив стратегічної концепції НАТО. Так, в якості 

основних загроз національній безпеці в польських документах були названі: 

терористична загроза; загроза поширення зброї масового знищення; загроза з 

боку держав-ізгоїв і не відбулися, держав з авторитарними режимами; 

міжнародна злочинність. Якщо на зовнішніх рубежах підхід повністю 

узгоджується із загальними загрозами спільній безпеці в Європі і США, то 

внутрішні показані в новому для Польщі ключі. Це проблеми, які 
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загострилися у зв’язку з інформаційною революцією, інтеграційними 

процесами та невирішеними проблемами періоду трансформацій [93]. 

Особлива увага приділяється внутрішнім проблемам і небезпекам, які 

можуть мати негативний вплив на розвиток країни: демографічні зміни в 

Польщі і масова міграції; збільшення розриву між рівнем життя багатих і 

бідних; незавершена трансформація польської правової системи; слабкість 

польської інфраструктури, зокрема, відсутність сучасних транспортних 

мереж і незадовільний стан телекомунікаційних систем; відсутність 

диверсифікації поставок енергоносіїв (нафти і газу); загроза екологічних 

катастроф. Не менш важливими небезпеками є світові економічні кризові 

явища, гальмування євроінтеграції, ослаблення зв’язку між США і ЄС, а 

також конфлікти на пострадянському просторі. 

Таким чином, зовнішні й внутрішні загрози впливають на позицію 

Польщі в міжнародному просторі, а також визначають форму і характер 

стратегічного управління безпекою. Відповідно до головною метою 

національної політики безпеки основний упор в Стратегії зроблений на 

прогнозування і моніторинг загроз, для того щоб мінімізувати негативні 

наслідки в разі їх виникнення, і на реалізацію відповідних процедур, що їх 

запобігають. 

Основним об’єктом є держава з його територіальною цілісністю, 

суверенітетом, демократичним ладом і громадянами. Як вказується в 

Стратегії, «країна хоче сприяти збереженню загальних цінностей і 

збереженню демократичного ладу». Можливо, саме тому поляки чітко 

ідентифікують себе зі своєю державою. Так, наприклад, навіть серед 

молодого покоління, період соціалізації якого збігся з активною 

трансформацією політичної та економічної системи Польщі та її вступом в 

НАТО і ЄС, почуття національної ідентичності не слабшає. Як показало 

соціологічне опитування студентів факультету журналістики і політичних 

наук Варшавського університету, вони, проявляючи міцну прихильність до 

національної спільноти і його традиціям, націлені на майбутнє і бачать себе в 
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ньому носіями національної ідеї, національних завдань – одночасно з 

самореалізацією в європейських структурах, як громадян Європи, не 

втрачаючи при цьому власної ідентичності і демонструючи світові гідності і 

можливості власної країни. 

Разом з тим розширюється спектр глобальних загроз, трансформація 

міжнародного порядку, внутрішньополітичні зміни в самій Польщі внесли 

свої корективи у визначення об’єктів безпеки. Держава перестала бути 

єдиним важливим об’єктом безпеки. Тривалий соціально-економічна криза, 

як стверджують Г. Колодко та В. Мак Махон, що існував ще з кінця 70-х рр. 

у вигляді стагнації і гіперінфляція, а також високий рівень політичної і 

трудової еміграції сприяли формуванню соціально-орієнтованого підходу до 

безпеки, націленого на вирішення основних внутрішніх проблем. 

Після 1989 р. Польща, обравши шлях демократизації, скоригувала 

уявлення про роль громадян в державі. Так, у 2003 р. було схвалено 

європейська соціальна стратегія і впроваджена в польську соціальну політику 

за рахунок припливу коштів зі структурних фондів ЄС. Як зазначається в 

Стратегії 2007, «країна готова захищати національні інтереси і бажання 

громадян жити гідним і безпечним життям в мирному і стабільній державі», 

«основним завданням дій Польщі як демократичної держави з 

Верховенством закону є забезпечення безпеки і правосуддя для всіх 

громадян». 

Після вступу до ЄС і НАТО, у Польщі з’явилися зобов’язання в рамках 

колективної безпеки, згідно з якими вона несе частку відповідальності за 

забезпечення європейської і північноатлантичної безпеки. Тому в 

концептуальних документах об’єктом позначені партнери і союзники. 

Польща сприймає союзників як рівних партнерів, а не з точки зору 

патерналізму і месіанства. «Польща планує внести значний вклад в 

стабілізацію громадського та матеріального становища громадян ЄС, 

миротворчі, рятувальні, гуманітарні та тренувальні операції. Вона підтримує 

з союзниками близьке співробітництво в сфері оборони: спільні військові 
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дослідження, поступове створення ринку європейської оборони «. Аналіз 

діяльності Польщі в рамках ЄС і НАТО (ПРО, програма «Східного 

партнерства», двосторонні дипломатичні угоди і т.д.) дозволяє зробити 

висновок про її пасіонарності в процесі прийняття рішень. 

Дещо по-іншому в Республіці Польща склалася ситуація з суб’єктами 

забезпечення безпеки. Спадщина Другої світової війни, у вигляді високого 

рівня недовіри до міжнародних договорів, впливає до сих пір на формування 

політики безпеки, яка є основним державним пріоритетом. 

Основним суб’єктом політики національної безпеки Польщі є держава 

в особі виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. Вона бере на себе 

основне навантаження щодо забезпечення безпеки. В останньому документі – 

Білій книзі з розвитку системи національної безпеки в Польщі, випущеної в 

2013 р. під керівництвом Президента Польщі Б. Комаровського, 

відзначається, що необхідно забезпечити координацію всіх підсистем 

національної безпеки. Для цього пропонується ввести контролюючі заходи у 

вигляді моніторингу діяльності державних органів влади, використовувати 

різні внутрішньополітичні і зовнішньополітичні інструменти для досягнення 

цієї мети. 

Особливе місце в документах відводиться місцевим органам влади, до 

повноважень яких входить забезпечення безпеки на локальному рівні, так як 

діяльність, спрямована на поліпшення внутрішньої безпеки, є однією з 

фундаментальних завдань державної адміністрації на центральному, 

провінційному та місцевому рівнях. 

Як вказується у Стратегії 2017 року, «провінційні й місцева влади 

забезпечують планування, організацію і впровадження завдань у сфері 

державної безпеки». Відповідно до закону «Про місцеве самоврядування» від 

05.06.1998 р., діяльність місцевої влади поширюється на широкій спектр 

питань: від освіти до захисту навколишнього середовища, що говорить про 

досить великих повноваження у муніципальних структур в сфері соціальної 

безпеки. 
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Підкреслюється важливість їх взаємодії з центральними органами 

влади, правоохоронними органами і збройними силами. «Провідна роль у 

цьому процесі належить воєводам. Вони спрямовують зусилля у сфері 

національної безпеки, забезпечують взаємозв’язок організаційних структур 

урядових органів, місцевої адміністрації та воєводств, а також організацій, 

що знаходяться в підпорядкуванні профільних міністерств і підприємців». 

Законом про муніципальному управлінні встановлюється, що 

муніципалітети мають право на договірній основі в межах свого бюджету і 

відповідно до порядку державних закупівель доручати виконання частини 

своїх функцій фізичним особам, комерційним компаніям або іншим 

організаціям. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

3.1. Шляхи вдосконалення публічного управління у сфері 

національної безпеки 

 

Таке складне, багатогранне явище, як національна безпека, 

обмежується сферою виключно суспільних відносин, в рамках яких 

забезпечується безпека. 

Слід зазначити, що до теперішнього часу нормативно-правова база 

забезпечення національної безпеки України, володіючи певними перевагами, 

мала значні недоліки: 

– багато норм носили декларативний характер; 

– були відсутні визначення національних цілей, сутності національної 

безпеки, системи забезпечення національної безпеки, основоположних 

принципів забезпечення національної безпеки, національних інтересів, 

загроз, сфер національної безпеки; 

– не були розмежовані поняття особистої, громадської та державної 

безпеки [26–31].  

Забезпечення безпеки втілюється у правову форму у вигляді 

конституційного, адміністративного, кримінального та інших галузей права 

України за допомогою органів державної влади й місцевого самоврядування 

у сфері забезпечення національної безпеки. 

Розгляд різнопланових авторських думок щодо того, яким чином 

можна управляти безпекою в суспільстві або процесами у сфері національної 

безпеки, дозволяє сформулювати їх сумарну оцінку. 

По-перше, частина дослідників прирівнюють процес впливу на 

національну безпеку до спеціалізованого виду політики (політики безпеки). 

По-друге, низка дослідників вважають, що вплив на національну  
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безпеку є рівноцінним або синонімічним впливу держави. Хоча слід 

підкреслити, що інші фахівці виділяють цілий спектр інших, недержавних 

підходів у цьому контексті. 

По-третє, деякі дослідники фактично прирівнюють вплив на 

національну безпеку до механізму цього впливу [13, с. 44–46].  

Виходячи з наведеного вище, доцільно спочатку виділити механізм, 

внутрішньо притаманний будь-якому впливу на національну безпеку, а потім 

у кожному окремому компоненті даного механізму виявити й описати 

властиві йому тенденції. В результаті виникає можливість досить повноцінно 

описати основні тенденції державного у сфері забезпечення національної 

безпеки в Україні. 

Так, має сенс формування механізму державного управління у сфері 

національної безпеки України. Даний механізм доцільно розкласти на 

декілька етапів. 

На першому етапі потреби різних об’єктів у безпеці після усвідомлення 

цієї необхідності трансформуються в інтереси (усвідомлені потреби). На 

другому етапі на основі сформованих інтересів різнохарактерні суб’єкти, що 

впливають на національну безпеку, визначають важливі критерії і 

формулюють цілі, які необхідно досягти в рамках державного регулювання у 

сфері національної безпеки. На третьому етапі відбувається визначення норм, 

засобів, способів і методів (якщо їх недостатньо, то виробляються нові, а 

якщо достатньо  – то відбувається їх необхідне коригування), які будуть 

застосовуватися в процесі реалізації поставлених цілей.  На четвертому етапі 

здійснюється безпосередній практичний вплив на об’єкт регулювання 

(національну безпеку). І на останньому, п’ятому етапі реалізується зворотний 

зв’язок, коли інформація щодо осягненого результату (тобто про зміни в 

об’єкті регулювання) надходить до суб’єктів регулювання та порівнюється з 

базовими інтересами) [13].  

При цьому в результаті попереднього аналізу вдалося виявити низку 

тенденцій державного управління у сфері забезпечення національної безпеки 

в суспільстві України на першому етапі (етап формування потреб й інтересів 
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у безпеці). 

На другому етапі функціонування механізму державного регулювання 

у сфері національної безпеки визначені потреби та інтереси об’єктивно 

викликають необхідність у суб’єктів регулювання формувати відповідні 

важливі критерії та здійснювати ефективне цілепокладання щодо впливу на 

національну безпеку. Так, фахівці вважають, що чим об’єктивніше будуть 

досліджені потреби та інтереси громадянина, соціальних груп і суспільства, 

тим суб’єкт регулювання в цілепокладанні (виборі пріоритетів) більш 

достовірно опише кінцеву ситуацію, досягнення якої повинна прагнути 

саморегульована функціонуюча система. Тобто розробка плану-образу 

бажаного стану національної безпеки з набором параметрів і фактів, а також 

формулювання відповідної групи цілей буде відповідати потребам та 

інтересам національної безпеки. Отже, стосовно національної безпеки 

очевидною є тенденція об’єктивної залежності ефективного цілепокладання 

безпеки в суспільстві від рівня й якості осмислення національних інтересів 

[66]. 

При цьому формування ефективного прогнозу перспективного рівня 

національної безпеки залежить від здатності суб’єкта регулювання визначати 

характер і спрямованість передбачуваних дій самоорганізованих соціальних 

структур. Так, національна безпека не може вдосконалюватися без 

комплексного моніторингу її стану та динаміки, а також без створення 

алгоритмізованої інформаційно-аналітичної системи розвитку безпеки в 

суспільстві.  Важливими компонентами цієї технології є такі: 

– аналіз традицій народу як об’єкта регулювання, а також його стану; 

– аналіз стану, цілей і перспектив конкурентних об’єктів; 

– аналіз стану пов’язаних (суміжних) об’єктів; 

– аналіз ресурсного потенціалу тощо. 

Причому для пошуку цілей, прогнозування і державного управління 

протягом останніх рр. почали використовуватися найсучасніші 

інтелектуальні технології експертного типу (форсайт-технології). Для 
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формулювання цілей і виділення пріоритетів державного регулювання, 

зокрема у сфері національної безпеки, стали розроблятися вимоги до 

процедури й були прийняті відповідні організаційно-регулюючі рішення. 

Також слід зазначити, що програмно-цільове управління у сфері 

забезпечення національної безпеки (відомо, що державні й відомчі цільові 

програми нині є основними інструментами державної політики) об’єктивно 

передбачає комплексний облік світоглядної, наукової й експертно-

аналітичної складової діяльності щодо впливу на національну безпеку. У 

зв’язку з цим формула «адаптація національної економіки до світового 

ринку» виглядає більш доцільним пріоритетом реорганізації української 

економіки, оскільки орієнтація тільки на ринок, як показує практика багатьох 

країн, зазвичай руйнує національні економіки. Тобто, як і в економіці, так і у 

сфері безпеки необхідно діяти комплексно, зберігаючи національні традиції 

та ті особливості, які здатні відрізнити і створити конкурентні переваги 

вітчизняної системи забезпечення національної безпеки. 

У цьому контексті необхідно сформулювати тенденцію на третьому 

етапі механізму державного управління в сфері забезпечення національної 

безпеки – регулюючий вплив на сферу безпеки є високоефективним тільки 

тоді, коли він втілює у собі продумано підібрані норми, засоби й методи, які 

будуть застосовуватися в процесі реалізації поставлених цілей. Нижче сенс 

даної тенденції розкрито більш детально. 

По-перше, є сенс уважати, що дії суб’єктів забезпечення національної 

безпеки щодо управління нею в першу чергу повинні базуватися на правових 

актах держави. Норми права є особливим різновидом соціальних норм (поряд 

з нормами моралі, нормами певних недержавних, соціальних спільнот) і тому 

в повній мірі на практиці регулюють національну безпеку. Від інших норм їх 

відрізняють: загальний характер, свого роду знеособленість, а також 

поширення на всіх учасників суспільних відносин незалежно від їх волі і 

бажання. 

Крім того, необхідно виділити іншу групу норм, які викладені в 
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нормативних документах, статутах організацій і об’єднань, 

внутрішньовідомчих інструкціях, наказах і постановах силових структур. З 

певною часткою умовності в них встановлюються норми і розмежовуються 

функції та повноваження різних суб’єктів державного управління щодо 

особистісного, суспільного та державного захисту від можливих небезпек і 

загроз. При цьому вкрай важливо узгодження їх дій, що виконують судові 

органи влади. Крім того, слід враховувати, що на безпеку чинять неабиякий 

вплив так звані неписані норми, виражені в традиціях, звичаях, менталітеті 

громадян. 

По-друге, модернізація засобів, що застосовуються для регулювання 

суспільних відносин, прямо впливає на стан суспільства і безпеку в ньому. 

По-третє, необхідно відзначити, що чим ефективніше 

використовуються невійськові засоби забезпечення національної безпеки, 

тим менш імовірним є використання військової сили у врегулюванні 

конфліктних ситуацій. Дійсно, сучасна концепція міжнародної безпеки 

орієнтує світове співтовариство, а також регіональні та національні суб’єкти 

політики на пріоритетне використання всього арсеналу політичних, 

невійськових засобів і методів захисту від небезпек і загроз (при цьому всю 

сукупність способів забезпечення національної безпеки прийнято ділити  на 

дві великі групи: невійськові і військові). Отже, максимальний розвиток 

невійськових методів державного управління у сфері забезпечення 

національної безпеки України забезпечить збереження життя громадян і 

матеріальних цінностей суспільства і в цілому здатне прискорити розвиток 

українського суспільства [36].  

По-четверте, вибір методу регулювання національної безпеки в 

суспільстві знаходиться в тісному взаємозв’язку з очікуваним результатом.  

Так, наприклад, метод «балансу інтересів» передбачає таку діяльність 

держави, країни з реалізації національних інтересів, що не обмежувала б 

реалізацію національних інтересів інших соціумів.  Іншими словами, «баланс 

інтересів» вимагає узгодження діяльності багатьох суб’єктів забезпечення 
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безпеки по реалізації національних інтересів. 

Мала практична ефективність використання даного методу в 

забезпеченні національної безпеки зумовила необхідність вироблення інших 

методів, зокрема методу «спільних інтересів». Так, метод «спільних 

інтересів» передбачає спільну діяльність багатьох суб’єктів безпеки з 

реалізації спільних інтересів.  Спочатку такими загальними інтересами були: 

– глобальні екологічні проблеми; 

– нерозповсюдження ядерної й іншої зброї масового знищення; 

– освоєння космічного простору; 

– ліквідація наслідків природних катаклізмів тощо. 

Сьогодні до кола спільних інтересів все більше залучаються проблеми 

економічного, соціального, військового, демографічного та політичного 

характеру. 

На четвертому етапі функціонування механізму державного управління 

у сфері забезпечення національної безпеки здійснюється саме практичний 

вплив на об’єкт управління, тобто на безпеку в суспільстві.  Відповідно, на 

цьому етапі існує можливість сформулювати наступну тенденцію: 

ефективність національної безпеки підвищується тоді, коли, відповідно, 

збільшується ресурсна база, використання мережі Інтернет та присутній 

інституційний характер цієї діяльності . 

На п’ятому етапі функціонування механізму державного управління у 

сфері забезпечення національної безпеки  – здійснення зворотного зв’язку від 

об’єкта до суб’єкта управління (коли інформація про отриманий результат 

надходить до суб’єктів і порівнюється з базовими інтересами) – працює 

наступна тенденція: ступінь об’єктивності інформації про національну 

безпеку безпосередньо залежить від кількості, якості та способу «доставки» 

джерел цієї інформації до суб’єкта управління. 

У цьому контексті, по-перше, очевидно, що ступінь об’єктивності 

інформації про національну безпеку безпосередньо залежить від кількості 

джерел цієї інформації. 
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По-друге, існує пряма залежність якості інформації про стан 

національної безпеки від ступеня залучення до сфери безпеки громадськості 

та засобів масової інформації. Фактично обсяг і точність інформації можуть 

бути отримані тільки за наявності безлічі зацікавлених в її отриманні осіб, 

органів, інститутів. 

По-третє, обрані способи «доставки» інформації вищому керівництву 

про стан національної безпеки залежать від політичної системи і 

демократичного характеру її державного устрою [91, с. 99–100].  

У цілому для підвищення загального рівня національної безпеки країни 

необхідним є формування та реалізація відповідного механізму державного 

управління.  Він являє собою систему заходів організаційного, економічного 

й правового характеру, орієнтованих на запобігання виникненню загроз 

національній безпеці та містить такі складові: 

– проведення комплексного незалежного моніторингу економіко-

суспільного стану з метою ідентифікації, прогнозування та недопущення 

загроз національній безпеці; 

– встановлення гранично допустимих значень соціально-економічних 

індикаторів, недотримання яких викликає нестабільність і конфлікти; 

– впровадження заходів на загальнодержавному рівні стосовно 

ідентифікації й недопущення виникнення загроз зовнішнього й внутрішнього 

походження, що є критичними для національної безпеки. 

Віднесення органів місцевого самоврядування до органів, які беруть 

участь у забезпеченні національної безпеки, так само як і віднесення до 

суб’єктів безпеки громадян і громадських об’єднань, є невірним, виходячи з 

того, що вони не належать до органів державної влади та не мають 

відповідних сил і засобів. 

Наслідком цих та інших невирішених на законодавчому рівні проблем 

є відсутність чіткої координації та взаємодії в діяльності контролюючих 

органів, що породжує нестиковку і плутанину в їх діяльності.  

Неузгодженість дій державних органів виконавчої влади різної відомчої 
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приналежності часто породжує дублювання, збільшує необґрунтоване 

навантаження на організації-об’єкти контрольно-наглядової діяльності. 

Необхідно звернути увагу те, що національна безпека – це надзвичайно 

складна багаторівнева функціональна система, в якій безперервно 

відбуваються процеси взаємодії і протиборства особистісних, громадських і 

державних інтересів, що є життєво важливими, з погрозами цим інтересам, як 

внутрішніми, так і зовнішніми. При цьому взаємодії й протиборстві інтереси 

й загрози постійно відчувають вплив з боку інших елементів системи 

національної безпеки – чинників внутрішнього й зовнішнього 

навколишнього середовища і дій системи управління. В якості цільової 

функції цієї системи виступає ступінь захищеності даних інтересів від загроз. 

Сучасний стан української правової основи забезпечення національної 

безпеки визначається як стан системи, що знаходиться в стадії формування, 

головними завданнями якої є адекватне реагування на економічні і 

соціально-політичні зміни, що відбуваються у світі, та забезпечення 

необхідного рівня національної безпеки.  Крім того, в законодавстві України 

слабо відображений механізм взаємодії (зокрема, інформаційної) державних 

органів виконавчої влади, як між собою, так і з іншими органами державної 

влади, а також з правоохоронними органами. 

Відповідно в сучасних умовах досить актуальною є проблема 

вдосконалення нормативно-правового регулювання забезпечення 

національної безпеки. 

В якості одного з варіантів удосконалення нормативно-правового 

регулювання забезпечення національної безпеки існує можливість 

застосувати систематизацію нормативно-правових актів у галузі національної 

безпеки за різними рівнями. 

Так, до першого рівня слід віднести різного роду конвенції, стратегії, 

хартії, концепції, програми, доктрини, стандарти, директиви, положення й 

інші програмні документи. 

Другий рівень могли б скласти закони України у сфері національної 
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безпеки за кожним із напрямків, визначених у Стратегії національної безпеки 

України. 

Нарешті, третій рівень – відомчі нормативні правові акти. При цьому 

необхідно систематично проводити моніторинг чинного законодавства у 

сфері національної безпеки, який повинен бути орієнтований на виявлення 

відсутності в ньому системності, так як окремі законодавчі акти 

відрізняються суперечливістю і декларативністю, що, у свою чергу, не 

дозволяє ефективно і цілеспрямовано здійснювати їх виконання.   

Саме шляхом проведення моніторингу, тобто формування структурно-

інформаційного комплексу для спостереження, аналізу та коригування 

механізму правового регулювання питань забезпечення національної безпеки 

можна усунути проблеми правозастосування, існуючі в цій сфері . 

Відповідно основні напрями подальшого проведення адміністративної 

реформи у сфері забезпечення національної безпеки можливо сформулювати 

таким чином: 

– доопрацювання та прийняття проектів низки так званих базових 

законів у сфері забезпечення національної безпеки; 

– вдосконалення чинної правової основи діяльності державних органів 

виконавчої влади, наділених компетенцією у сфері забезпечення 

національної безпеки; 

– вдосконалення структури державних органів виконавчої влади, 

наділених компетенцією у сфері забезпечення національної безпеки, й її 

оптимізація з урахуванням специфічних особливостей і характеру завдань, 

що вирішуються; 

– вдосконалення законодавства в окремих сферах, безпосередньо 

пов’язаних зі сферою забезпечення національної безпеки; 

– приведення до єдиної стійкої системи нормативно-правових актів, що 

регламентують окремі види безпеки й аспекти її забезпечення; 

– усунення прогалин, повторів і суперечностей в нормативних актах, 

що визначають систему безпеки, встановлення належної кореляції між ними; 
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– формування ефективного понятійного апарату, що виключає 

неоднозначне тлумачення, як при розробці нормативних актів, так і в процесі 

їх правозастосування. 

Далі доцільно розглянути механізм інноваційного розвитку у сфері 

забезпечення державної безпеки. 

Слід визнати, що найважливішими напрямами державного управління 

інноваційним розвитком у сфері національної безпеки України є наступні: 

– пріоритет прикладних досліджень і розробок для сфери національної 

безпеки України; 

– активізація проведення наукових розробок відносно застосування 

науки і технологій у сфері забезпечення національної безпеки України; 

– формування національної інноваційної системи й її агрегування зі 

сферою забезпечення національної безпеки України; 

– інноваційний розвиток системи підготовки кадрів для сфери 

забезпечення національної безпеки України; 

– використання результатів інтеграції освіти і науки в інтересах сфери 

забезпечення національної безпеки України; 

– розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва в 

питаннях національної безпеки [23].  

Відносно забезпечення національної безпеки необхідно виділити 

провідні умови підтримки належної якості економічного росту: 

– виключення олігархізації та монополізації економіки, а також її 

перегулювання; 

– забезпечення захисту економічної конкуренції; 

– побудова спрощеної податкової системи; 

– створення сприятливих бізнес-умов для активізації інноваційного 

розвитку; 

– раціональне застосування механізму, що містить спеціальні санкційні 

заходи економічного характеру; 

– виключення можливості контролю галузей, що є стратегічно 
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важливими, за допомогою капіталу держави-агресора; 

– формування найбільш сприятливих умов на території Центральної і 

Східної Європи для інвестиційної діяльності, забезпечення припливу 

інвестицій іноземного походження до ключових галузей економіки, 

переважно до секторів енергетики й транспорту; 

– забезпечення готовності національної економіки до протидії збройній 

агресії; 

– активізація й підтримка розвитку оборонно-промислового комплексу, 

який, у свою чергу, є ключовим чинником прискорення інноваційно-

модернізаційних процесів та потужним високотехнологічним економічним 

сектором; 

– захист з юридичної точки зору на рівні міжнародних інституцій 

майнових інтересів України в цілому та фізичних і юридичних осіб, зокрема: 

– підвищення рівня стійкості національної економіки до негативних 

впливів зовнішнього походження; 

– забезпечення диверсифікації зовнішніх ринків, а також потоків 

торговельного й фінансового призначення; 

– підтримка цілісності та забезпечення захисту критичної 

інфраструктури в умовах кризи чи особливого періоду; 

– раціональний розподіл бюджетних коштів, а також коштів, що 

надходять як результат міжнародної економічної допомоги; 

– впровадження дієвого контролю за станом державного боргу; 

– стабілізація функціонування банківської системи, забезпечення 

прозорого ведення грошово-кредитної політики та відновлення довіри до 

національних фінансових інститутів; 

– недопущення організованої злочинності в економіці, а також її 

«тонізації» через наявність переваг ведення господарської діяльності на 

легальних засадах та паралельної консолідації можливостей органів, що 

відносяться до фінансової, податкової, митної й правоохоронної сфер . 

При цьому необхідно враховувати наступні пріоритети забезпечення 
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національної критичної інфраструктури:  

– всебічне вдосконалення правової бази захисту національної 

критичної інфраструктури; 

– формування системи державного управління безпекою критичної 

інфраструктури; 

– посилення охорони об’єктів, що є складовими національної критичної 

інфраструктури, зокрема транспортного й енергетичного секторів; 

– забезпечення кооперації між суб’єктами, що забезпечують захист 

національної критичної інфраструктури; 

– розвиток державно-приватного партнерства у сфері недопущення 

прецедентів виникнення надзвичайних ситуацій, а також своєчасне 

реагування на випадки їх появи; 

– формування та реалізація механізмів інформаційного обміну між 

державними органами, приватним сектором і населенням відносно 

вірогідних загроз національній критичній інфраструктурі та забезпечення 

захисту інформації, що є чутливою відносно зазначених питань; 

– проведення профілактичних заходів стосовно недопущення аварій 

техногенного походження й своєчасне усунення їх наслідків; 

– забезпечення співробітництва стосовно захисту національної 

критичної інфраструктури на міжнародному рівні . 

 

3.2. Формування державної політики щодо забезпечення 

національної безпеки в України 

 

Запобігання загроз національній безпеці України в межах відповідної 

державної політики передбачає вирішення великого ряду стратегічних, 

тактичних і прикладних завдань. При цьому потрібно виділити пріоритетні 

напрями щодо зміцнення української державності та сформулювати 

першочергові завдання за кожним з них. 

Ключовим напрямом державної політики щодо забезпечення 
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національної безпеки є забезпечення безпеки особистості. Так, безпека 

особистості є найважливішим компонентом національної безпеки й однією з 

головних цілей суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку 

громадськості і держави в цивілізованих країнах світу [32].  

Безпека особистості означає захищеність людей від небезпеки як 

насильницького, так і ненасильницького характеру. Цей стан 

характеризується відсутністю збільшення рівня загрози правам людини, її 

безпеки і навіть життя. Безпека особистості означає забезпечення захисту 

людей від серйозних і широко поширених загроз і ситуацій шляхом 

зміцнення їх можливостей ефективно протидіяти цим загрозам. 

Поняття безпеки особистості за своєю суттю є набагато ширшим, ніж 

просто відсутність насильницького конфлікту. Воно охоплює: 

– сферу прав людини; 

– доступ до економічних можливостей, освіти, відпочинку і медико-

санітарного обслуговування.   

Це всеосяжна концепція, яка охоплює проблематику позбавлення 

членів суспільства від страху і нужди, і в основу якої покладено концепт 

захисту основних свобод і розширення прав особистості.   

Стратегія забезпечення безпеки особистості будується на основі 

виявлення ступеня захищеності людей від різнохарактерних загроз і ризиків.  

Це означає також створення українською державою політичних, соціальних, 

природоохоронних, економічних, інформаційних, військових і культурних 

систем, що забезпечують людям основні елементи для виживання, а також 

збереження їх гідності й існування [59, с. 301–305].  

Військова безпека забезпечує: 

– захищеність держави від збройного нападу ззовні; 

– територіальну недоторканність і цілісність; 

– свободу і незалежність держави. 

Зокрема, військова безпека характеризується станом збройних сил та їх 

конкретних видів, що дозволяє їм гнучко і своєчасно реагувати і припиняти 



83 

 

зовнішні загрози військово-силового характеру, а також підтримувати певний 

баланс сил і місце країни на міжнародній арені. 

Військова безпека України передбачає наявність у Збройних сил 

України оптимальної структури, а також кількісних і якісних характеристик, 

здатних нейтралізувати або запобігти воєнній небезпеці.  Саме тому сучасній 

Україні потрібна армія, що має всі можливості адекватно реагувати на 

поточні загрози в мінливому світі та за будь-яких сценаріїв гарантувати 

безпеку і територіальну цілісність країни. 

Всі зазначені аспекти змісту національної безпеки, а також динаміка 

зміни загроз і небезпек у даній сфері повинні знайти своє адекватне 

відображення в Концепції національної безпеки та Воєнній доктрині 

України.  Здійснення військово-політичної взаємодії на міжнародній арені на 

основі взаємовигідних, взаємоприйнятних умов залишається актуальним для 

України з точки зору захисту національних інтересів. Основними 

пріоритетами при цьому є такі: 

– політичний нейтралітет; 

– підтримка політичної стабільності, добросусідства і військово-

стратегічного паритету. 

Безпека в міжнародній сфері характеризується забезпеченням 

захищеності національних інтересів і цінностей від міжнародних загроз. При 

цьому необхідно прийняти до уваги, що різноманіття і складність внутрішніх 

і міжнародних проблем, а також наявність кризових ситуацій припускають 

своєчасну оцінку пріоритетності кожної з них у зовнішньополітичній 

діяльності України. Зосередження політико-дипломатичних, військових, 

економічних, фінансових та інших засобів на вирішенні пріоритетних 

зовнішньополітичних завдань повинно бути пропорційно їх реальному 

значенню для національних інтересів України, а масштаб участі в 

міжнародних справах має бути адекватним фактичному внеску в зміцнення 

позицій країни. 

Відносини взаєморозуміння і взаємодії з іншими державами на 
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регіональному і глобальному рівнях є основними ресурсами України для 

просування національних інтересів у зовнішній політиці. При цьому 

національно-державні інтереси включають інтереси підтримки порядку за 

допомогою формування відносин з сусідніми країнами та союзниками.  

Однією з умов ефективності зовнішньої політики є професіоналізм і 

стабільність дипломатичного корпусу. 

Економічна безпека сприяє розвитку і нормальному функціонуванню 

економіки країни й її господарського механізму, а також її різних сегментів  

– фінансового, банківського, інвестиційного, податкової системи тощо. В 

цьому аспекті політика держави забезпечує розвиток високоефективної 

національної фінансової системи, а також створення стимулів для розвитку  

пріоритетних галузей і рівномірного розподілу економічної активності по 

території країни. 

Даний тип безпеки передбачає здатність держави і суспільства України 

забезпечувати мінімально достатній обсяг національного продукту, 

необхідного для самостійного виживання і розвитку країни. Одночасно це 

передбачає і стан захищеності стратегічних господарських ресурсів країни 

від впливу і контролю з боку ворожих і кримінальних сил, а також стан 

надійної забезпеченості базових економічних прав і свобод громадян [78, 

с. 125–126]. Політична безпека означає: 

– недоторканність національного суверенітету;  

– міцність державного і конституційного ладу країни; 

– ефективне формування і функціонування політичної системи, а також 

всіх інститутів держави в інтересах більшості громадян; 

– неприпустимість тиску ззовні і грубого втручання в справи держави з 

боку інших країн . 

Проблеми формування, забезпечення і реалізації на практиці 

політичної безпеки носять актуальний характер для України; вони пов’язані з 

політичною стабільністю, зрілістю і відповідальністю політичних партій, 

правопорядком в суспільстві і залежать від ефективних дій державної влади. 
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Політико-державна система сучасного українського суспільства поки що не в 

змозі адекватно реагувати на виклики, небезпеки та загрози в даній сфері.  

Україна потребує осмислення також у процесах формування ефективного 

механізму забезпечення політичної безпеки. 

Загрози внутрішньополітичній безпеці України виникають насамперед 

зі структури суспільства, ступеня його фрагментації і глибини диференціації, 

соціальної нерівності, а також політичної роздробленості внаслідок наявності 

великої кількості дрібних партій. У цьому контексті систему політичної 

безпеки необхідно вибудовувати на основі принципу соціальної солідарності 

і відповідальності в справі захисту особистісних, суспільних і державних 

інтересів, що є життєво важливими. 

Соціальна безпека передбачає стан суспільства, в якому реалізуються: 

– основоположні принципи соціальної справедливості; 

– забезпечення громадян країни базовим набором соціальних благ і 

високих життєвих стандартів: захист життя і здоров’я, благополуччя, прав і 

свобод людини, що, в сукупності, створює фундамент суспільної 

стабільності. 

Соціальна безпека в Україні може бути забезпечена шляхом 

формування умов для консолідації суспільства і досягнення соціальної 

стабільності, насамперед на основі успішного вирішення цільових 

національних програм в галузі: 

– охорони здоров’я; 

– доступного житла; 

– освіти; 

– зростання народонаселення; 

– пенсійного забезпечення . 

Ці стратегічні завдання можуть бути вирішені в умовах підйому 

економіки та проведення ефективного економічного курсу країни. 

Правова безпека має пряме відношення до правової держави і означає 

безумовне дотримання правових норм як пересічними громадянами, так і 
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органами влади, їх представниками, а також гарантовану реалізацію всієї 

сукупності прав і обов’язків, встановлених чинним законодавством. У цьому 

питанні мають величезне значення відбір, навчання, моральна підготовка і 

матеріальне забезпечення осіб, які працюють у зазначеній сфері. 

Інформаційна безпека відноситься до внутрішнього і зовнішнього 

аспектів забезпечення національної безпеки і покликана надійно захищати: 

– інформаційний простір; 

– культурне надбання країни; 

– спеціальні відомості, що становлять державну та професійну 

таємницю.  

У більш широкому сенсі інформаційна безпека означає припинення 

несприятливого інформаційно-пропагандистського впливу на громадян 

України, пов’язаного з поширенням ідей, ворожих інтересам держави, 

підтримку традицій національної культури, забезпечення ідентичності і 

правопорядку. 

Прозорість державних кордонів для інформаційних потоків створила 

принципово іншу ситуацію у функціонуванні інститутів державної влади, а 

інтеграція інфраструктур держави на основі інформаційних систем 

(банківсько-фінансової, транспортної, електричної мережі та газопроводів) 

зробила їх потенційними об’єктами засобів інформаційного протиборства.  

Стає очевидним, що фактична некерованість інформаційним простором 

власної країни призводить до значного обмеження її суверенітету і навіть 

ставить під сумнів можливість подальшого існування держави в її класичній 

формі. 

Духовно-моральна безпека являє собою стан захищеності: 

– суспільної свідомості і морального здоров’я нації; 

– традиційних і духовних цінностей держави; 

– способу життя від зовнішніх несприятливих впливів.   

Духовно-моральна безпека передбачає повсюдне впровадження владою 

України в суспільне життя (і, в першу чергу, в систему освіти і підготовки 
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кадрів для державної служби) моральних норм, також підтримку традиційних 

конфесій і традицій національної культури всередині країни [3].  

Безпека в екологічній сфері – це мінімізація потенційно існуючої 

можливості нанесення шкоди навколишньому середовищу в процесі 

функціонування господарюючих суб’єктів, а також забезпечення сталої й 

оптимальної на тривалих відрізках часу рівноваги між природними й 

антропогенними екосистемами, техносферою і населенням.  Це поступовий 

перехід на виробництво абсолютно нешкідливих для фізичного і психічного 

здоров’я екологічно чистих продуктів харчування, а також поетапне 

виключення хімікатів й інших штучних матеріалів з різних сфер споживання 

та заміна їх натуральними . 

Безпека в енергетичній сфері визначається ймовірністю загроз: 

– економічного, соціально-політичного, зовнішньоекономічного і 

зовнішньополітичного, техногенного і природного походження – ресурсній 

базі енергетики; 

– паливо-енергопостачанню споживачів; 

– наявністю альтернативних джерел енергії, а також якістю управління 

енергетикою і раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів. 

Безпека у кримінологічній сфері визначається станом захищеності 

українського суспільства, господарюючих суб’єктів, особливо особистості, 

від злочинних посягань кримінальних структур та їх елементів на життєво 

важливі громадські і державні інтереси.  Забезпечення безпеки в даній сфері 

є особливо актуальним на стадії завершення реформування відносин в 

економічній та соціально-політичних сферах в силу властивій цьому етапу 

системній нестабільності. 

З метою вдосконалення законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності необхідні скоординовані зусилля всіх гілок і рівнів влади. Вони 

повинні бути націлені на: 

– істотне поліпшення криміногенної ситуації в країні; 

– створення умов для ефективної боротьби зі злочинністю та 
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тероризмом; 

– невідворотність настання відповідальності за вчинення злочинів; 

– забезпечення надійного захисту конституційних прав і свобод 

громадян. 

Безпека у демографічній сфері визначається станом захищеності 

кількості та етнічного складу населення України від зовнішніх і внутрішніх 

негативних факторів. 

Безпека в інтелектуальній сфері включає в себе стан захищеності 

результатів духовної, розумової, інтелектуальної діяльності суспільства і 

прав окремого господарюючого суб’єкта на інтелектуальну власність. 

Безпека в науково-технологічній сфері включає здатність української 

держави забезпечувати підтримку й якісний розвиток свого наукового і 

технічного потенціалу, що відповідає сучасному світовому рівню, потребам 

суспільства і необхідності підтримати конкурентоспроможність 

господарюючих суб’єктів на зовнішніх ринках . 

Безпека в культурологічній сфері передбачає: 

– створення умов нормального розвитку українського суспільства; 

– захист культурної спадщини, історичних традицій і норм суспільного 

життя; 

– збереження свого високого культурного надбання, своєї 

самобутності. 

Продовольча безпека – це здатність господарюючих суб’єктів 

забезпечити країну незалежними від імпорту продуктами харчуванням, що 

відповідають за обсягом і калорійністю затвердженим мінімальним 

медичним нормам. 

Відповідно до структури небезпек, загроз і ризиків необхідно 

розробити стратегію вдосконалення механізмів реалізації політики 

забезпечення національної безпеки України в умовах завершення 

трансформаційного етапу з урахуванням динаміки зміни ситуації на 

регіональному і глобальному рівні.   
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Зокрема, дані механізми повинні являти собою сукупність компонентів 

системи, яка представляє собою єдність політичних і правових норм, 

інститутів, порядку і правил діяльності, що забезпечують ефективність 

забезпечення національної безпеки та дозволяють своєчасно нейтралізувати 

або виключити можливість нанесення особі, суспільству і державі збитків 

політичними засобами або засобами збройного насильства. 

При цьому державна політика щодо забезпечення національної безпеки 

повинна спрямовуватися забезпечення національної оборони та підтримку 

державної і громадської безпеки . 

Зокрема, стратегічні цілі забезпечення національної оборони полягають 

в запобіганні воєн і конфліктів глобального і регіонального масштабу, а 

також в здійсненні стратегічного стримування агресії інших країн в інтересах 

забезпечення військової безпеки країни.  При цьому стратегічне стримування 

агресії інших країн передбачає розробку і системну реалізацію комплексу 

взаємопов’язаних заходів політичного, дипломатичного, військового, 

економічного, інформаційного й іншого характеру, орієнтованих на 

попередження або зменшення загрози деструктивних дій з боку держави- 

агресора (коаліції держав).   

Стратегічне стримування здійснюється з використанням економічних 

можливостей держави, включаючи ресурсну підтримку сил забезпечення 

національної безпеки через розвиток системи військово-патріотичного 

виховання громадян України, а також військової інфраструктури і системи 

управління воєнною організацією держави.  Україна забезпечує національну 

оборону, виходячи з принципів раціональної достатності й ефективності, в 

тому числі за рахунок методів і засобів невійськового реагування, механізмів 

публічної дипломатії та миротворчості, міжнародного військового 

співробітництва. Військова безпека забезпечується шляхом розвитку й 

вдосконалення військової організації держави й оборонного потенціалу, а 

також виділення на зазначені цілі достатнього обсягу фінансових, 

матеріальних та інших ресурсів.   
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Досягнення стратегічних цілей національної оборони здійснюється 

шляхом: 

– розвитку системи забезпечення національної безпеки; 

– впровадження перспективної військово-технічної політики; 

– розвитку військової інфраструктури; 

– через вдосконалення системи управління військовою організацією 

держави та реалізацію комплексу заходів щодо підвищення престижу 

військової служби.   

Державна політика України у сфері національної оборони і військового 

будівництва на довгострокову перспективу повинна бути орієнтована на 

вдосконалення Збройних сил України, інших військ, а також військових 

формувань і органів, покликаних за будь-яких умов розвитку військово-

політичної обстановки забезпечити безпеку, суверенітет і територіальну 

цілісність держави.   

Україна реалізує довгострокову державну політику у сфері 

національної оборони шляхом розробки системи основних концептуальних, 

програмних документів, а також документів планування, розвитку норм 

законодавчого регулювання діяльності органів державної влади, установ, 

підприємств і організацій реального сектора економіки, інститутів 

громадянського суспільства в мирний і воєнний час, а також вдосконалення 

сил і засобів цивільної оборони, мережевої і транспортної інфраструктури 

країни в інтересах національної оборони. 

Головним завданням зміцнення національної оборони в 

середньостроковій перспективі є перехід до якісно нового вигляду Збройних 

Сил України за рахунок: 

– вдосконалення організаційно-штатної структури і системи 

територіального базування військ і сил; 

– нарощування кількості частин постійної готовності; 

– вдосконалення оперативної і бойової підготовки; 

– організації міжвидової взаємодії військ і сил.   
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Для цього необхідно: 

– уточнити систему комплектування Збройних Сил України, інших 

військ, військових формувань і органів, включаючи підготовку особового 

складу і розвиток необхідної інфраструктури; 

– відпрацювати оптимальні механізми знаходження в резерві; 

– підняти престиж військової служби і статус офіцерського складу; 

– забезпечити виконання державних програм і  замовлень на розробку, 

створення і модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, 

зокрема, засобів зв’язку, розвідки, радіоелектронного оснащення тощо. 

У середньостроковій перспективі повинен бути завершений перехід на 

єдину систему замовлень державними органами виконавчої влади озброєння, 

військової і спеціальної техніки для Збройних сил України, інших військ, 

військових формувань і органів, а також на уніфіковану систему тилового та 

технічного забезпечення.  При цьому повинно бути забезпечено нормативно-

правове регулювання підтримки запасів матеріальних засобів в державному і 

мобілізаційному резерві, а також співпраці з іншими державами у сфері 

забезпечення військової безпеки.  Реструктуризація, оптимізація та розвиток 

оборонно-промислового комплексу України в середньостроковій перспективі 

повинні узгоджуватися з вирішенням завдань щодо всебічного і своєчасного 

забезпечення Збройних сил України, інших військ, військових формувань і 

органів сучасними видами озброєння і спеціальної техніки. 

Таким чином з метою забезпечення державної і громадської безпеки 

необхідно впровадити низку наступних заходів: 

– удосконалювати структуру і специфіку функціонування  державних 

органів виконавчої влади; 

– впроваджувати Національний план протидії корупції; 

– розвивати систему виявлення погроз і криз глобального характеру, а 

також здійснювати відповідну протидію їх негативному впливу; 

– чинити опір проявам тероризму на міжнародному й національному 

рівнях, здійснювати протидію екстремізму політичного й релігійного 
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характеру, виключати випадки сепаратизму національного й етнічного 

походження; 

– формувати та впроваджувати механізми недопущення й усунення 

конфліктів соціального й міжнаціонального характеру; 

– розробляти у довгостроковій перспективі концепцію комплексного 

розвитку й оптимізації функціонування правоохоронних органів і спецслужб, 

а також підвищувати рівень соціальних гарантій їх співробітникам; 

– удосконалювати підтримку правоохоронної діяльності з науково-

технічної точки зору; 

– зміцнювати базу озброєння через додання перспективних спеціальних 

засобів і техніки; 

– розвивати систему професійної підготовки кадрів у сфері 

забезпечення державної і громадської безпеки; 

– забезпечувати режим стабільного й безпечного функціонування 

підприємств, організацій і установ, що знаходяться у відомстві оборонно-

промислового, ядерного, хімічного й атомно-енергетичного комплексів 

країни, а також об’єктів, що забезпечують життєздатність населення; 

– підвищувати рівень соціальної відповідальності державних органів, 

що забезпечують державну і громадську безпеку [13]. 

При цьому однією з найважливіших умов забезпечення державної й 

громадської безпеки України є надійний захист й охорона її державного 

кордону. 

У цілому забезпечення національної безпеки може бути досягнемо 

шляхом удосконалення і розвитку єдиної державної системи попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 

(зокрема, її територіальних і функціональних сегментів), а також її інтеграції 

з аналогічними зарубіжними системами.   

Вирішення завдань забезпечення національної безпеки досягається за 

рахунок підвищення ефективності реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування стосовно: 
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– забезпечення безпеки життєдіяльності населення; 

– оновлення парку технологічного обладнання та технологій 

виробництва на потенційно небезпечних об’єктах і об’єктах 

життєзабезпечення; 

– впровадження сучасних технічних засобів інформування й 

оповіщення населення в місцях його масового перебування, а також розробки 

системи прийняття превентивних заходів щодо зниження ризику 

терористичних актів і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру . 

У цьому контексті державна політика щодо забезпечення національної 

безпеки України повинна бути орієнтована на виконання таких функцій: 

– світоглядна – формує у громадськості правильне уявлення щодо 

закономірностей і шляхів забезпечення національної безпеки в сучасних 

умовах; 

– методологічна – спрямована на вироблення у керівників держави й її 

суспільства наукового підходу до вирішення актуальних завдань 

забезпечення національної безпеки; 

– концептуально-теоретична – спрямована на генерацію ідей, поглядів і 

доктринальних установок, які є базисом забезпечення національної безпеки; 

– організаторська – передбачає управління силами і засобами, що 

забезпечують національну безпеку; 

– координаційна – забезпечує об’єднання соціальної, економічної, 

політичної, військової, інформаційної, комунікаційної й інших сфер 

діяльності в інтересах підтримки належного рівня національної безпеки; 

– інформаційно-аналітична – дозволяє здійснити оцінку геополітичного 

стану в межах простору і часу; 

– прогностична – передбачає виявлення перспективних тенденцій 

розвитку світової спільноти, появи нових загроз зовнішнього і внутрішнього 

походження, прогнозує можливі майбутні шляхи забезпечення національної 

безпеки; 
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– виховна – створює й закріплює громадське уявлення щодо 

необхідності забезпечення національної безпеки. 

Саме у такий спосіб Україна повинна зміцнювати національну оборону, 

забезпечувати державну і громадську безпеку з метою формування 

сприятливих внутрішніх і зовнішніх умов для досягнення пріоритетів у сфері 

соціально-економічного розвитку держави.  

 

3.3. Перспективи розвитку публічного управління сферою 

національної безпеки в Україні 

 

Оцінка рівня національної безпеки потребує визначення відповідних 

індикаторів, а також здійснення кількісної оцінки їх граничних значень. При 

цьому необхідно відмітити, що в процесі функціонування системи 

забезпечення національної безпеки ключова роль належить саме граничним 

значенням індикаторів забезпечення національної безпеки. Фактично 

значення вказаних індикаторів, які не відповідають гранично встановленим,  

перешкоджають стабільному розвитку держави, та викликають виникнення 

тенденцій, що спричиняють руйнівні процеси в національній безпеці 

держави. Виходячи з вищевикладеного, моніторинг загроз національній 

безпеці держави вимагає застосування індикаторів, які відображають майже 

всі аспекти її функціонування. При цьому ключовим завданням моніторингу 

загроз національній безпеці держави є виявлення «біфуркаційних точок» – 

значень, що можуть критично перевищувати встановлені межі індикаторів, 

що, в свою чергу, може спричинити наслідки руйнівного характеру для 

держави в цілому, її суспільству чи окремим громадянам [13, с. 74–77].  

Уся сукупність індикаторів, що дозволяють проаналізувати рівень 

загроз національним інтересам, повинна бути продіагностована на предмет 

обрання тих, які дозволяють відобразити критичні «біфуркаційні точки». 

Саме зазначені показники можуть бути розглянуті в якості граничних 

значень індикаторів підтримки належного рівня національної безпеки, 
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недотримання яких може спричинити: 

– відсутність сталого розвитку держави; 

– наявність тенденцій руйнівного характеру в різнохарактерних галузях 

економіки; 

– зниження загального рівня життя населення.  

При цьому ключовою перевагою моніторингу забезпечення 

національної безпеки через використання спеціальної системи індикаторів й 

їх гранично припустимих значень є те, що він уможливлює відстеження 

тенденцій процесів, що спостерігаються в усіх її сферах, а не на основі 

аналізу визначених подій. Адже кожна окремо взята подія є наслідком 

первісного процесу, що спричиняє наявний результат. 

Необхідно враховувати, що встановлення гранично припустимих  

значень гомеостатичної сфери у першу чергу передбачає врахування загроз, 

що є реальними чи потенційними, а також стратегічних цілей та 

інструментарію їх досягнення.  

Зокрема, їх визначено в наступних нормативних документах держави: 

– Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом 

Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [63];  

– Закон України «Про основи національної безпеки України» від 

21.06.2018 р. № 2469-VIII [61]. 

Вказана методика уможливлює отримання збалансованої системи 

показників та їх гранично припустимих значень, що, у свою чергу, є дуже 

вагомим для визначення результативності формування й впровадження 

державної політики стосовно забезпечення національної безпеки у процесі 

здійснення моніторингу.  

Враховуючи вищезазначене, є можливість виокремити такі критерії 

забезпечення національної безпеки України: 

– цілі забезпечення національної безпеки; 

– реальні та потенційні загрози національній безпеці;  

– нормативно-правову базу забезпечення національної безпеки. 
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Зокрема, під час формування та провадження державної політики 

забезпечення національної безпеки України, заснованої на індикаторах 

забезпечення національної безпеки та їх граничних значеннях, мають 

досліджуватися нагальні проблеми у сфері національної безпеки, і, 

відповідно, вироблятися супутні рекомендації й особливості їх застосування 

у межах, визначених державою.  

При цьому необхідно здійснювати наступне: 

– застосовувати знання про показники забезпечення національної 

безпеки й їх гранично припустимі значення для досягнення реальних цілей 

стратегічного характеру; 

– виявляти причини та джерела загроз національній безпеці; 

– пропонувати плановий комплекс заходів, орієнтований на вирішення 

проблем національної безпеки.  

Вищезазначене свідчить про те, що будь-яка оцінка, заснована на 

знаннях про показники забезпечення національної безпеки та їх гранично 

припустимі значення, повинна бути орієнтована на отримання практичного 

результату, що дозволить досягти поставлених стратегічних цілей 

забезпечення національної безпеки, а саме засоби, що застосовуються й 

спрямовуються на захист ключових сфер й об’єктів національної безпеки: 

– дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина;  

– забезпечення цінностей суспільства духовного, морально-етичного, 

культурного, історичного, інтелектуального і матеріального характеру; 

– захист природних ресурсів та екосистеми, а також інформаційного 

простору; 

– захист державного конституційного устрою, а також територіальної  

цілісності, суверенітету й недоторканості . 

При цьому необхідно зауважити, що вибір засобів й інструментарію 

підтримки національної безпеки України повинен передбачати наявність: 

– ефективної зовнішньополітичної діяльності; 

– забезпечення безпеки на рівні державного кордону, а також 
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військової безпеки; 

– внутрішньополітичну стабільність; 

– економічну соціальну, екологічну та гуманітарну безпеку; 

– забезпечення стійкого розвитку науково-технологічної сфери; 

– підтримку безпечного стану інформаційної сфери. 

Наявні засоби й інструментарій, орієнтовані на забезпечення 

національної безпеки України, повинні співвідноситися з чітко окресленими 

національними цінностями, а рішення стратегічного характеру, орієнтовані 

на забезпечення національної безпеки, повинні ґрунтуватися на 

комплексному аналізі зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці 

української держави. 

Подібний підхід є оптимальним за умов необхідності вирішення 

невідкладних проблем забезпечення національної безпеки, а також стосовно 

придатності вироблених рекомендацій, орієнтованих на досягнення цілей 

стратегічного характеру, спрямованих на захист ключових сфер й об’єктів 

національної безпеки держави.  

Виходячи з наведеного вище, в якості критеріїв для встановлення 

гранично припустимих значень індикаторів національної безпеки України 

слід обрати наступні:  

– рівень об’єкта, який підлягає захисту з точки зору підтримки 

національної безпеки; 

– перелік ключових об’єктів забезпечення захисту національної 

безпеки в державі;  

– ступінь вагомості забезпечення національної безпеки; 

– показники макроекономічного рівня;  

– напрями впливу викликів і загроз (зовнішнього і внутрішнього 

спрямування); 

– термін впливу загроз (середньо- та довготривалий); 

– характер ризиків національної безпеки (стратегічного характеру); 

– природа ризиків національної безпеки (кількісні) . 
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При цьому необхідно враховувати, що невелика кількість індикаторів, 

що характеризують рівень національної безпеки й їх гранично припустимі 

значення зумовлені законом необхідної різноманітності Ешбі, який визначає 

ключові стандарти здатності управлінської системи робити вибір.  

Зокрема, ключовим положенням зазначеного закону є наступне: 

обмеження різноманітності поведінки об’єкта управління може бути 

досягнемо виключно через збільшення різноманітності управлінської 

системи. Або, з метою досягнення необхідного результату управління, 

різноманіття управлінської системи має бути не меншим за різноманіття 

об’єкта управління. Тому ступінь складності управлінської системи повинен 

відповідати ступеню складності об’єкта управління.  

Відповідно, перш ніж визначати показники забезпеченості 

національної безпеки й їх гранично припустимі значення, необхідно 

враховувати загрози реального та потенційного характеру для наступних 

сфер:  

– військова; 

– внутрішньополітична; 

– соціально-економічна; 

– гуманітарна,  

– науково-технологічна; 

– екологічна;  

– наявність позаблокового статусу й євроатлантичний характер 

зовнішньої політики України [13, c. 112].  

Зокрема, в якості індикаторів рівня забезпеченості національної 

безпеки доцільно прийняти наступні: 

– депопуляційний коефіцієнт; 

– коефіцієнт фінансової забезпеченості оборонних потреб держави; 

– рівень тінізації економіки; 

– обсяг реального ВВП; 

– співвідношення загальнодержавного боргу та ВВП; 



99 

 

– коефіцієнт децильності; 

– науково-освітні витрати; 

– витрати на охорону довкілля; 

– рівень злочинності [104–105].  

Зокрема, гранично припустимі значення наведених індикаторів 

забезпеченості національної безпеки визначаються за допомогою точних 

розрахунків на основі постанов і рекомендацій авторитетних організацій на 

європейському й міжнародному рівні. 

У цілому загальний стан національної безпеки держави, який, у свою 

чергу, являє собою складну систему, характеризується великою кількістю 

показників.  

Наведені вище показники забезпеченості національної безпеки України 

та гранично припустимі значення відповідають вимогам описаної вище 

збалансованої системи:  

– містять ключові й взаємопов’язані індикатори забезпеченості 

національної безпеки; 

– підпорядковані досягненню загальнодержавних стратегічних цілей.  

Показники забезпеченості національної безпеки держави докладно 

висвітлюють її стан й особливості, а також характеризуються наступною 

низкою властивостей, приймаючи до уваги світовий досвід:  

– віддзеркалюють загрози національній безпеці в кількісному вигляді; 

– надають державі, суспільству й окремим особам своєчасну 

інформацію стосовно реальних і потенційних загроз через наявність 

підвищеної чутливості до змін у зовнішньому й внутрішньому безпековому 

середовищі;  

– висвітлюють результати заходів, що впроваджувалися Радою 

національної безпеки і оборони України, які були орієнтовані на 

прогнозування й недопущення виникнення загроз національній безпеці, а 

також на ліквідацію наслідків їх настання; 

– забезпечують всебічну взаємодію . 
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Слід при цьому звернути увагу на те, що відсутня загальна методика 

розрахунку граничних можливостей управління національною безпекою у 

визначених умовах. Якщо у цьому контексті проаналізувати описаний вище 

закон необхідної різноманітності, то він є інтерпретацією ключового 

результату інформаційної теорії, що має фундаментальне значення для 

технічних й інших складних систем, зокрема, біологічної, соціальної, 

екологічної тощо. Незважаючи на те, що кількісну оцінку необхідної 

різноманітності для подібних систем дати складно, прийняття до уваги 

зазначеного закону є ефективним з якісної точки зору.  

Стосовно показників забезпеченості національної безпеки та їх 

гранично припустимих значень, то за умови збільшення їх кількості вказаний 

закон спричиняє необхідність ускладнення процесів забезпечення 

національної безпеки, зокрема, сприяє удосконаленню засобів й інструментів 

обробки інформації та прийняття рішень. 

Нижче доцільно більш докладно розглянути сутність й особливості 

зазначених вище показників забезпечення національної безпеки. 

Перший з них – депопуляційний коефіцієнт. У цьому контексті 

необхідно зазначити, що демографічна складова національної безпеки 

української держави є однією з її найсуттєвіших сучасних проблем. Зокрема, 

присутність геноциду проявляється через наявність його різнохарактерних 

форм: 

– фізичне усунення суттєвої частини населення; 

– власне притискання окремних соціальних груп; 

– відчуження соціуму від його духовних цінностей. 

Відповідно, забезпечення національної безпеки з демографічної точки 

зору повинно бути одним із пріоритетних напрямів державної політики у 

сфері забезпечення національної безпеки на фоні одночасного вирішення 

наступних проблем: 

– забезпечення належного рівня оборонної здатності держави; 

– підтримка державної безпеки з економічної точки зору; 
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– підтримка соціальної стабільності на рівні суспільства; 

– забезпечення захисту населення і територій від катастроф природного 

та техногенного походження. 

При цьому ключовими національними інтересами України в цьому 

контексті повинні бути наступні: 

– відтворення державного потенціалу з демографічної точки зору; 

– підвищення рівня народжуваності, зменшення смертності; 

– сприяння поверненню до вітчизни мігрантів.  

У цілому з метою аналізу демографічної ситуації існує можливість 

застосування великої кількості демографічних показників, що 

віддзеркалюють рівні народжуваності, смертності, тривалості життя та 

самовідтворення нації в абсолютному й відносному вираженні.  

Проте ключовим показником загрози державній безпеці з 

демографічної точки зору слід вважати депопуляційний коефіцієнт. Він 

віддзеркалює величину зниження кількості населення країни, за якого рівень 

народжуваності є недостатнім для компенсації навіть найнижчого рівня 

смертності. Так, депопуляційний коефіцієнт обчислюється на основі 

співставлення абсолютної чисельності народжених і померлих, що, в 

кінцевому рахунку, становить загрозу національній безпеці з демографічної 

точки зору.  

Коефіцієнт фінансової забезпеченості оборонних потреб держави в 

межах військової доктрини України потрібен для оцінки ступеня досягнення 

ключової мети підготовки держави до збройного захисту національних 

інтересів: досягнення необхідного рівня обороноздатності, що уможливлює 

стримування інших держав від застосування воєнної сили проти України, а у 

випадку настання військового конфлікту – для трансформації держави зі 

стану миру до військового стану в оперативному режимі і, відповідно для 

реалізації наступних заходів: 

– протистояння збройній агресії інших держав; 

– ліквідації конфлікту збройного характеру; 
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– цивільного захисту та захисту територіальної цілісності України. 

Проте якісне вирішення зазначених завдань передбачає наявність 

належного фінансування потреб національної оборони держави. 

Наступним показником забезпеченості національної безпеки є рівень 

тінізації економіки. Зокрема,  проблема тінізації економіки є актуальною для 

всіх країн світу. Однак у кожній країні присутні її характерні відмінності, 

зокрема, такі: 

– обсяги тінізації економіки; 

– чинники, що впливають на процеси тінізації економіки; 

– стан соціально-правового контролю; 

– діяльність держави регуляторного спрямування; 

– впровадження загальнодержавних стратегій, програм боротьби з 

тіньовою економічною діяльністю. 

Ще один показник забезпеченості національної безпеки – науково-

освітні витрати. Так, нинішній світовий рівень розвитку науки має наступні 

характерні ознаки: 

– віддзеркалює міру цивілізованості держави й її нації; 

– є головним джерелом розвитку з економічної точки зору та 

примноження національного багатства; 

– являє собою важливу складову процесів формування й розвитку 

сучасних технологій. Тому недостатність фінансування української науки в 

перспективі може мати для країни негативні наслідки. 

Децильний коефіцієнт (коефіцієнт децильності, що відображає 

диференціацію загальних доходів населення) – ще один індикатор 

забезпечення національної безпеки держави. Децильний коефіцієнт фактично 

є індексом диференціації доходів, який віддзеркалює різницю в доходах 10 % 

найбагатших сімей і 10 % найбідніших сімей. При цьому зазначений індекс 

не має бути більшим за 10-разовий показник [65–68].  

Таким чином, вдосконалення процесів публічного управління у сфері 

національної безпеки потребує, на наш погляд: 
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– суттєвого обмеження державних функцій контрольно-регуляторного 

формату; 

– підтримки мотивації працівників державної служби відносно 

ефективної праці; 

– забезпечення покарань за наявні порушення корупційного характеру. 

При цьому необхідно: 

– удосконалити процеси перевірки відносно доброчесності; 

– проводити систематичний моніторинг доходно-витратної складової 

функціонування державних службовців; 

  забезпечити прозорість витрат бюджетів державного й місцевого 

рівнів; 

– остаточно сформувати й забезпечити ефективне функціонування 

Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з 

питань запобігання корупції; 

– забезпечити ефективну взаємодію між Національним 

антикорупційним бюро України та Державним бюро розслідувань України 

враховуючі особливості їх організаційної структури та норми діючого 

законодавства; 

– активізувати співробітництво з міжнародними організаціями 

антикорупційного спрямування з метою обміну досвідом. 
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ВИСНОВКИ 

 

Питанням безпеки людини, суспільства, держави і цивілізації, 

присвячено численні праці філософів, політологів, управлінців, соціологів, 

культурологів, психологів. Дана проблематика має багатовікову полеміку і 

носить міждисциплінарний характер. Це, безумовно, і необхідність 

системного аналізу цієї категорії, виявлення загального характеру і в різних 

демократичних політичних режимах. 

Державно-управлінська наука розглядає потребу в безпеці членів 

людської спільноти в рамках договірних відносин людина – суспільство – 

держава, які є одними з центральних причин появи політики як 

універсального інструменту, що забезпечує виживання і розвиток людини. 

Потреба політичної науки в диференціації категорії «національна безпека» 

зумовлена розширенням предметного поля національної безпеки за рахунок 

включення в цю сферу нових видів військових (поширення і можливість 

застосування зброї масового ураження), а також невійськових світових загроз 

(забруднення навколишнього середовища, масштабні природні та техногенні 

катастрофи та ін.). У результаті з’явилися нові види національної безпеки 

(економічна, соціальна, екологічна, демографічна, інформаційна, юридична, 

етнокультурна та ін.) і як наслідок – нові напрямки в науці і практиці 

категорії «безпека». Відповідно до просторово-географічної взаємодії 

соціальних акторів виділяють і пов’язують рівні безпеки – глобальну, 

міжнародну, національну, суспільну та особисту в єдину мережеву 

структуру, де вони мають рівноправне значення. Отже, сучасні тенденції 

глобалізації та демократизації змінюють розуміння місця людини як у 

міжнародній політиці, так і в політиці забезпечення національної безпеки. 

У даному дослідженні під національною безпекою розуміється такий 

стан, при якому особистість, суспільство, держава зберігають свою 

цілісність, стійкість і здатність до ефективного розвитку, незважаючи на 

несприятливі зовнішні й внутрішні впливи. Дане визначення включає 

широкий спектр соціальних, природних, політико-правових та інших 

факторів. Використання системного підходу в дослідженні проблем 

національної безпеки, з урахуванням основних зв’язків (політичних, 
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економічних, правових, інформаційних та ін.), дозволяє здійснити 

порівняльний аналіз концепцій демократичних режимів різних типів. 

Вивчення категорії «національна безпека» дозволило зробити 

висновок, що вона має всі ознаки системності: цілісність, ієрархічність 

будови, структуризація, множинність. Таким чином, система національної 

безпеки – це функціональна система з взаємопов’язаними компонентами, 

серед яких: національні інтереси; небезпеки і загрози національній безпеці; 

цінності; система забезпечення національної безпеки у вигляді структурно-

організованої діяльності органів, сил, коштів, різних організацій, громадян, 

об’єднаних цілями та завданнями для запобігання, усунення та ліквідації 

зовнішніх і внутрішніх загроз. В основі системи забезпечення національної 

безпеки лежить концепція забезпечення національної безпеки, історична 

зміна якої тісно пов’язана з розвитком і становленням демократичних 

режимів. 

У процесі роботи було проведено дослідження впливу форм правління 

на концептуальне оформлення національної безпеки та її забезпечення. 

Аналіз політичних режимів дозволяє зробити висновок про те, що він має 

низку характеристик, які впливають на формування і роботу системи 

забезпечення національної безпеки. Це обумовлено тим, що взаємовідносини 

між державою, суспільством та індивідом є стрижневими як в процесі 

розробки концепції національної безпеки, так і при формуванні системи 

забезпечення національної безпеки. Суть режиму визначається у виділенні й 

ранжируванні суб’єктів і об’єктів забезпечення безпеки, а також у 

формулюванні національних інтересів. Уже на цьому етапі виявляються 

пріоритети (в ім’я чого і кого створюється і функціонує система забезпечення 

національної безпеки), визначаються правила (як реалізуються права і 

свободи людини, громадянського суспільства, хто і як забезпечує і 

контролює цю діяльність). Політичні режими істотно різняться з точки зору 

ціннісних підстав, рівня політичної культури і тих прав, які режим 

забезпечує. 

Для демократичних режимів важливі відносини, при яких в основі 

системи забезпечення національної безпеки індивід і громадянське 

суспільство виступають як рівні партнери державі. 
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Для дослідження концепцій національної безпеки в демократичних 

державах різного типу був розроблений і застосований метод аналізу, 

заснований на системному підході. Він полягає у виділенні елементів 

системи забезпечення національної безпеки – інтересів, загроз, цінностей, 

об’єктів, суб’єктів, інструментів з подальшим вивченням їх змісту і 

співвіднесенням з основними демократичними характеристиками і нормами. 

В якості останніх було обрано: врахування інтересів особистості та 

громадянського суспільства у вирішенні питань безпеки; наявність 

політичної участі та механізмів контролю в системі забезпечення 

національної безпеки; верховенство і цінність права; підтримка 

громадянської активності державою; активна роль особистості та суспільства 

в системі забезпечення національної безпеки.  

Було розглянуто три держави з різними типами демократичних 

режимів: США – як держава зі сформованою демократичною традицією, що 

має тривалу історію функціонування системи забезпечення національної 

безпеки; ФРН – як найбільша демократична держава сучасної Європи, що 

успішно подолали тоталітарне минуле; Республіка Польща, що має спільне з 

Україною комуністичне минуле і цілі розвитку чи збереження демократії. 

Аналіз відбувався в кілька етапів: на першому порівнювалися 

концепції забезпечення національної безпеки в стійких демократіях – США і 

ФРН, на другому етапі відбувалося порівняння концепцій Польщі та Росії, і 

на третьому узагальнювались одержані результати, виявлялося загальне й 

особливе. У результаті дослідження концепцій забезпечення національної 

безпеки та їх основних елементів було виявлено, що національні інтереси 

визначають стратегію і тактику національної безпеки держав. 

Проведений аналіз концептуальних документів у сфері забезпечення 

національної безпеки дозволив зробити висновок, що всі досліджувані 

держави основними національними інтересами визначають забезпечення 

безпеки громадян, держави і союзників. Національні інтереси та цінності 

ФРН, США, Польщі є продовженням європейських демократичних цінностей 

і не входять з ними в конфлікт. 

Крім того, вони є інструментом захисту своїх інтересів, контролюють 

його діяльність. В авторитарних режимах, як і в перехідних, незважаючи на 
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різні декларативні висловлювання, в основі забезпечення національної 

безпеки лежить державна безпека, в ім’я якої можливо ігнорування інтересів 

людей. Отже, формулювання і ранжування об’єктів і суб’єктів національної 

безпеки визначає національні інтереси, загрози і вибудовує їх ієрархію. 

Ключовими при аналізі концепцій забезпечення національної безпеки є 

такі питання: які з груп інтересів мають найбільший вплив при 

вибудовуванні ієрархії цілей; яким чином вони впливають на стан 

національної безпеки; чи існує партнерство між державою і суспільством у 

даному питанні; допускається суспільство в процес ухвалення рішень питань 

безпеки; є цілі і завдання забезпечення національної безпеки результатом 

загальногромадянського діалогу. 

Це обумовлено тим, що модель забезпечення національної безпеки 

формується спираючись на визначення інтересів, загроз, небезпек і загальної 

політичної культури та культури безпеки, а також виходячи зі ступеня 

демократичності політичної системи. Як показує порівняльний аналіз 

політичних режимів, в авторитарному і демократичному державі системи 

забезпечення національної безпеки якісно різняться за своєю спрямованістю, 

і характером діяльності і, насамперед, співвідношенням пріоритетів у тріаді 

держава – суспільство – людина. 
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