
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

 

 

Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

УДК 35.07:351.86:355.45 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

курсу за другим (магістерським) рівнем 

 вищої освіти групи ЗМДУ-19  

спеціальність (освітньо-професійна програма) 

281 «Публічне управління та адміністрування»  

(публічне управління та адміністрування )  

                                                                                     Шахов М.А. 

 (ім’я та прізвище) 

                                                                                                              Керівник:   Садковий В.П..                                                                              

                                                                   Рецензент:   Майстро С.В. 

 

 

 

 

Харків – 2021 

 



 2 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

Факультет (підрозділ)   навчально-науково-виробничий центр 

Кафедра   публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Галузь знань   28 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціальність   281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-професійна програма  «Публічне управління та адміністрування»; 

«Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» 

Рівень вищої освіти   другий (магістерський)  

 

 

                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                             Завідувач кафедри публічного  

адміністрування у сфері цивільного  

                       захисту  

________________ Сергій Майстро 

                                                                    "___"__________________ 2021 р. 

 

 

 

З А В Д А Н Н Я 

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Шахов М.А. 

Тема роботи  «Національна безпека як складова державної політики» 

 

Керівник роботи Садковий В.П.., д.держ.упр., проф.. 

затверджені наказом ректора НУЦЗУ від "  "       2020  р. №    

2. Строк подання слухачем роботи                    2021 р. 

3. Вихідні дані до роботи:  

Зміст  роботи: актуальність теми дослідження; об’єкт та предмет 

дослідження; мета та завдання дослідження; послідовність етапів аналізу та 

висновки. Характеристика правового забезпечення державної політики у 

сфері забезпечення національної безпеки України, особливості 

організаційного забезпечення механізмів держави щодо забезпечення 

національної безпеки України, інституційна структура національної безпеки 

та механізм цивільного контролю її функціонування. 

5. Перелік графічного матеріалу:  



 3 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали 

та посада керівника 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

1 

Садковий В.П. професор кафедри 

публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту 

  

2 

Садковий В.П. професор кафедри 

публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту 

  

3 

Садковий В.П.. професор кафедри 

публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту 

  

 

7. Дата видачі завдання  _____________. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назва етапу 

Строк 

виконання 

етапу 

Примітка 

1 Вибір та затвердження теми    

2 Оформлення бланку завдання    

3 
Підготовка розгорнутого плану магістерської 

роботи 
   

4 
Опрацювання теоретичного матеріалу за 

темою, підготовка 1 розділу роботи 
   

5 
Обробка емпіричних і статистичних даних, 

підготовка 2 розділу роботи 
   

6 

Узагальнення рекомендації щодо вирішення 

досліджуваної проблеми, підготовка 3 розділу 

роботи 

   

7 Доопрацювання змістовної частини роботи    

8 Подача роботи на кафедру    

 

 Слухач                                                       Шахов М.А 

            Керівник роботи                                        Садковий В.П. .  
 



 4 

 

АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційної роботи  

Національна безпека як складова державної політики 

Ключові слова: державне управління, державна політика, національна 

безпека, загрози, стратегування, демократичний контроль.  

 

В магістерській  роботі досліджено наукову проблему   розвитку 

державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України. У 

цьому контексті визначені сутність категорії «національна безпека» і 

теоретичні засади її інституціоналізації в контексті системи безпеки та 

державного управління. Досліджено інституційні сили й інструменти 

державного управління у сфері забезпечення національної безпеки. 

Окреслено методологічні підходи до характеристики сучасних викликів 

національній безпеці. При цьому охарактеризовано сучасний стан правового 

й організаційного забезпечення державного управління у сфері національної 

безпеки України, а також проаналізовано інституційну структуру 

національної безпеки України та механізм цивільного контролю її 

функціонування.   Це дозволило обґрунтувати вдосконалення інституційних 

засобів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки 

України. 

. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність. Сучасні суспільні, економічні, глобалізаційні та інші 

перетворення актуалізують питання дослідження інститутів, зокрема, 

основних інститутів державної влади. Вони передбачають зміцнення 

демократії, верховенства права, розробку дієвої правової системи, її 

відповідність публічним і приватним інтересам, ефективне вирішення 

завдань перехідного періоду, а також, що важливо, формування відкритого 

суспільства та створення умов для його безпечного й сталого розвитку. 

Науковий аналіз цих процесів й явищ найбільш предметно відображає роль і 

значення людини та держави як активних соціально-політичних суб'єктів, а 

також розширює методологічні можливості загальної теорії інституційного 

розвитку суспільства та міждисциплінарних наук, зокрема, «Публічне 

управління й адміністрування». На цій основі виявляється можливим 

комплексно підійти до вивчення такої важливої наукової проблеми, як 

гарантування національної безпеки України в контексті загальнодержавних 

інститутів і заходів, спрямованих на цей вид безпеки, що, у свою чергу, 

дозволяє розглянути її з позицій підвищення рівня правосвідомості, 

утвердження демократичних цінностей, створення дієвої інституційної 

системи, здатної забезпечити безпечне функціонування особистості, 

суспільства і держави. 

Питання формування державного управління у сфері національної 

безпеки, а також визначення її видів і рівнів у ті чи іншій мірі досліджували 

В. Беглиця, С. Бєлай, Т. Бєльська, О. Борисенко, В. Горбулін, А. Дєгтяр, 

В. Дзюндзюк, С. Домбровська, Ю. Древаль, О. Євсюков, А. Зленко, 

Т. Іванова, О. Іляш, В. Коврегін, О. Крюков, Я. Малик, В. Настюк, 

Н. Нижник, В. Пилипчук, А. Помаза-Пономаренко, О. Радченко, 

Є. Романенко, Г. Ситник, В. Степанов, В. Стрельцов, А. Халецька та ін.  
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Мета дослідження полягає в теоретичному дослідженні й розробці 

практичних рекомендацій щодо   розвитку державної політики у сфері 

забезпечення національної безпеки України. 

З урахуванням наведеного визначення мети  дослідження, виділено такі   

завдання: 

– розкрити сутність категорії «національна безпека» і конкретизувати 

теоретичні засади її інституціоналізації в контексті системи державного 

управління; 

– дослідити інституційні сили й інструменти державної політики у 

сфері забезпечення національної безпеки; 

–  охарактеризувати сучасний стан правового й організаційного 

забезпечення державного управління у сфері національної безпеки України; 

– проаналізувати інституційну структуру національної безпеки України 

та механізм цивільного контролю її функціонування; 

–  визначити базис здійснення планування у сфері забезпечення 

національної безпеки; 

– запропонувати шляхи інституційного розвитку механізму цивільного 

контролю та стратегування у сфері забезпечення національної безпеки 

України; 

Об'єктом дослідження є державна політика у сфері забезпечення 

національної безпеки. 

Предмет дослідження –розвиток державної політики у сфері 

забезпечення національної безпеки України. 

Наукова новизна роботи й отриманих результатів полягає в 

дослідженні актуальної наукової проблеми щодо розвитку державно ї 

політики у сфері забезпечення національної безпеки України.  

удосконалено: 

– наукові засади розвитку державного управління у сфері забезпечення 

національної безпеки на основі проаналізованого закордонного досвіду його 

здійснення, що, на відміну від існуючих, передбачають комплексне 
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вдосконалення внутрішьно- і зовнішньополітичної діяльності держави у цій 

сфері шляхом концептуалізації її пріоритетів, які розділено залежно від 

суб’єктного складу та спрямованості їх діяльності на два блоки, а саме: 

1) пріоритети діяльності державних інституцій у сфері національної безпеки 

України (з урахуванням її інтеграційних прагнень і безпекових завдань); 

2) пріоритети діяльності недержавних інституцій у сфері національної 

безпеки України (у формуванні, реалізації та контролі державної політики 

в цій сфері). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що теоретико-методологічні положення роботи доведено до рівня висновків, 

пропозицій та рекомендацій щодо забезпечення розвитку державної політики 

у сфері національної безпеки, у т. ч. у контексті підтримки цивільної безпеки.  

Апробація результатів Основні результати цього дослідження набули 

висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на Міжнародній 

науково-практичній онлайн-конференції: «Державне управління у сфері 

цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2020)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У 

СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

1.1. Національна безпека як об’єкт державної політики.  

 

 

Становлення демократичної України відбувається в складній 

внутрішньополітичній і міжнародній обстановці. Суперечливі тенденції в 

реформуванні нашої держави, неоднозначний вплив на цей процес різних 

зовнішніх і внутрішніх факторів тощо, – усе це істотно ускладнює проблему 

її самоідентифікації в мінливому світі. З точки зору основних ціннісних 

орієнтирів, Україна зробила свій усвідомлений важливий вибір: 

громадянське суспільство, соціальна та правова держава, ринкова економіка, 

система безпеки, інтеграція в європейський простір тощо. Це зумовлює 

необхідність переосмислення проблем безпечного і сталого соціально-

економічного розвитку України, наукового аналізу складних явищ і процесів 

в суспільстві відповідно до його потреб й умов сучасного етапу її 

державотворення. З огляду на це вважаємо, що важливим є здійснення 

комплексного дослідження наукових засад інституціоналізації державного 

управління у сфері національної безпеки. 

Важливість оновлення та забезпечення розвитку структури 

національної безпеки України актуалізує проблему теоретичної розробки і 

наукового обґрунтування цього загальновизнаного інституту, притаманного 

сучасному державному будівництву. По суті, уся складність процесу 

перетворень в країні сконцентрована на проблемі забезпечення її безпеки, яка 

є, з одного боку, умовою, а з іншого – головною метою реформування 

української державності на сучасному етапі. 

На початку XXI століття людство дійшло висновку, що немає 
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альтернативи безпечному розвитку народів і сталому функціонуванню 

держав. У той же час, нові загрози і виклики свідчать, що це завдання як і 

раніше вимагає значних зусиль як світової спільноти в цілому, так і кожної 

нації, кожного народу, держави окремо у вирішенні.  

Поняття «безпека» у найбільш загальному вигляді можна визначити як 

здатність предмета, явища або процесу зберігати свої основні 

характеристики, параметри, сутність при патогенних факторах, що чинять 

негативний вплив на ці явища або процеси. Безпека характеризує не стільки 

стан, скільки властивості предмета, які проявляються у відносинах, зв'язках і 

узаємодіях з іншими предметами. Рівень та інтенсивність негативного, 

згубного, руйнівного впливу на предмет, з точки зору збереження його 

безпеки, мають певні межі допустимості. Їх перевищення в процесі взаємодії 

може викликати часткову, значну або повну зміну предмета, втрату їм 

якісних характеристик і властивостей і, на сам кінець, втрату його первісного 

значення. Тому при розкритті змісту поняття «безпека» особливо важливо 

визначити деструктивні фактори, що мають раптовий, латентний характер і 

достатню руйнівну інтенсивність впливу, власне, які суттєво впливають на 

реалізацію предметом, явищем чи процесом своєї сутності [15].  

Як відомо, безпека в широкому розумінні – це система умов і факторів, 

в якій держава й суспільство органічно функціонують і розвиваються за 

об'єктивними законами, делегуючи апарату управління право стимулювати 

позитивні процеси і тенденції, а також коригувати негативні відхилення, 

захищаючи при цьому країну від загроз зовнішнього і внутрішнього 

середовища [82]. Щодо поняття «безпека соціального суб'єкта», то необхідно 

сказати, що воно носить конкретно-історичний характер, включає в себе 

аксіоматичний аспект і безпосередньо пов'язане із здатністю суб'єкта 

усвідомлювати, передбачати загрози патогенних впливів й ефективно 

реагувати на них, а саме: здійснювати активні дії щодо їх раннього 

виявлення, локалізації, запобігання або нейтралізації їх небажаних наслідків. 

Таким чином, саме людина є основним об'єктом і суб'єктом безпеки – хоча б 



 11 

тому, що з усіх живих істот тільки вона наділена здатністю усвідомлювати 

навколишню дійсність. 

Прийнято вважати, що основу діалектики безпеки, у тому числі 

національної, становить фізичне виживання суспільства, збереження 

державного суверенітету та територіальної цілісності, високий рівень 

дієздатності громадян перед небезпеками і загрозами, гарантування та 

надання їм нормальних умов для повноцінної життєдіяльності, добробуту та 

духовного самовираження. Отже, забезпечення безпеки не є самоціллю, а –

умовою розвитку громадян і держави, найбільш повного і всебічного 

задоволення їхніх інтересів і потреб.  

З урахуванням викладеного можемо зазначити, що безпека існує як 

ідеальна абстракція, але в реальному житті вона означає повну відсутність 

небезпек і загроз. Так, В. Абрамов вказував, що безпека є «відсутність 

небезпеки, збереження, надійність» [3]. За визначенням С. Ожегова, 

«безпека – це стан, за якого нікому ніщо не загрожує» . Щодо соціоприродної 

системи, то можна виходити з розуміння безпеки як стану й умов 

життєдіяльності соціуму, що гарантують, незважаючи на наявність і вплив 

несприятливих факторів, його виживання та процвітання [82].  

Безпека є найважливішою потребою людини поряд з потребою в їжі, 

воді, одязі, житлі, інформації. Вона має політичний, економічний, 

військовий, соціальний, правовий, екологічний, духовний та інші аспекти; 

ураховує міжнародні універсальні (регіональні) або внутрішньодержавні 

(національні) особливості її забезпечення; носить системний 

(поліструктурний) або фрагментарний (моноструктурний) характер тощо. Це 

цілком наукова категорія, яка, не будучи чимось відчутним кінестетично, 

своєю суттю і змістом відображає життєздатність і життєстійкість різних 

об'єктів матеріального світу.  

Загальна теорія безпеки включає такі базові поняття, якими активно 

оперує: «міжнародна безпека», «регіональна безпека», «національна 

безпека», «військова безпека», «політична безпека», «економічна безпека», 
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«екологічна безпека», «інформаційна безпека», «соціальна безпека», «безпека 

життєдіяльності» тощо [19; 47; 66]. Цей перелік понять може бути 

продовжений до нескінченності в залежності від переслідуваних цілей і 

наукових устремлінь дослідника.  

Незважаючи на те, що у всіх цих поняттях присутній термін «безпека», 

що етимологічно означає відсутність небезпеки або здатність ефективно 

протистояти їй, усі вони носять різний характер і за своїм змістом іноді 

поглинають, а часом навіть виключають один одного. Це свідчить про 

недостатній рівень систематизації даних понять і недосконалість їх 

методологічного опрацювання. 

Одна з перших і найбільш повних систематизацій понятійного апарату 

у сфері безпеки у вітчизняній науковій літературі була проведена 

С. Павленко. Він класифікує визначення безпеки, розбиваючи його на п'ять 

груп. До першої групи відносить поняття, які характеризують безпеку як стан 

захищеності інтересів особистості, суспільства і держави; до другої групи – 

поняття, які розкривають безпеку через відсутність небезпеки; до третьої 

групи – поняття, в яких безпека є властивістю системи; до четвертої групи – 

поняття, що характеризують безпеку як специфічну діяльність (функцію) 

держави та її органів; а до п'ятої групи – поняття, що позначають безпеку як 

певний стан соціальної системи [там само].  

Разом із тим, аналіз поняття «безпека» показує, що автори, оперуючи 

різними поняттями в цій сфері, укладають у них один і той самий зміст. У 

цьому відношенні найбільш виграшно в науково-прикладному значені 

виглядають поняття міжнародної та регіональної безпеки. Так, під 

міжнародною безпекою розуміються певні відносини та домовленості, 

досягнуті між країнами, за яких учасникам цих відносин не загрожує 

небезпека від військової, економічної чи іншої експансії, що може 

передбачати зазіхання на територіальну цілісність, суверенітет та інші 

суспільні цінності. Доктрина міжнародної безпеки, керуючись інтересами 

виживання людства перед обличчям зростаючих глобальних загроз, 
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ґрунтується на розумному обмеженні державами свого озброєння і 

виокремлення достатнього обсягу коштів на сферу безпеки й оборони 

(приблизно 3–5 % ВВП), а також рішучу відмову від застосування військової 

сили в конфліктних суспільно-політичних ситуаціях, і,  навпаки, 

використання діалогу в якості основного засобу досягнення компромісу в 

цих конфліктах та міжнародних спорах . 

Регіональна безпека характеризує якісний стан відносин, що склалися 

між групою країн в певному регіоні світу, що виключає або мінімізує для них 

вплив загроз військової агресії або інших посягань на суверенне існування 

даних держав. З цього випливає, що регіональні системи безпеки 

представляють собою частину всесвітньої системи безпеки за умови, що їх 

функціонування узгоджується з цілями і принципами міжнародної безпеки. 

Тобто фактично мова йде про ту ж вищевказаний різновид безпеки – 

міжнародну, але регіональна обмежується рамками певних територій землі.  

Крізь призму безпеки «існування людини», а також безпеки тваринного 

і рослинного світу розкривається безпека життєдіяльності, яка в даний час 

розвивається здебільшого як навчальна дисципліна для студентів навчальних 

закладів вищої освіти. Змістовно безпека «існування людини» стосується 

антропогенних і техногенних впливів на взаємини людини, як біологічної 

істоти, з навколишнім середовищем і визначає напрямки організації захисту 

у цій сфері від дії негативних впливів. Даний вид безпеки забезпечується 

шляхом регулювання різними механізмами поведінки людини з метою 

збереження її популяції й охорони природного матеріального світу, 

необхідного для нормальної життєдіяльності. 

Незважаючи на загальнотеоретичне значення вказаних понять, вони 

мають досить віддалене відношення до видів безпеки, що є об'єктами 

охоронної діяльності держави. До останніх, як відомо, належить безпека 

особистості, суспільства і держави, що іменується в останні роки 

національною безпекою. За доби СРСР у вітчизняній політичній, 

соціологічної, юридичній, філософській науках в цьому сенсі здебільшого 
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вживався термін «державна безпека», який більш точно відповідав вимогам 

теорії і практики забезпечення безпеки держави того часу, ніж термін 

«національна безпека» . 

У найзагальнішому вигляді поняття безпеки в ті роки на вітчизняних 

теренах носило виражений ідеологічний, «класовий» характер. Йому були 

притаманні такі риси: нехтування інтересами особистості і суспільства, у 

порівнянні з інтересами держави, пріоритет застосування примусу, підміна 

народовладдя культовими уявленнями, нехтування законністю як головної 

умови дотримання прав і свобод людини та громадянина, відсутність 

недержавної (громадянської) системи забезпечення безпеки країни і 

всевладдя державних структур (інститутів).  

Апологети радянської теорії державної безпеки при її розробці 

виходили, насамперед, з необхідності ефективного захисту підвалин 

радянського державного ладу, політичної системи радянського суспільства, 

соціалістичних відносин, що склалися в ньому. Цей захист був спрямований 

на унеможливлення протиправних ворожих посягань як всередині країни, так 

і ззовні. При цьому «ворожі зазіхання» розглядалися переважно в двох 

формах, а саме: у формі відкритої, широкомасштабної або локальної 

військової агресії, а також у формі таємної розвідувально-підривної 

діяльності спеціальних служб противника і зарубіжних ідеологічних 

організацій. Крім того, передбачалася також можливість вчинення 

протиправних дій з боку «окремих ворожо налаштованих осіб», які в силу 

своєї нечисленності фактично не змінювали загальну статистичну картину 

стану державної безпеки СРСР. У 70-80-і рр.. ХХ ст. у ньому кількість 

ув'язнених, які відбували кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі 

за скоєння особливо небезпечних та інших державних злочинів, не 

перевищувала 200 чоловік в рік [16].  

Держава виступала «творцем» права, а іноді ця роль відводилася навіть 

не державі, а особистості «вождю». Звідси розхоже формулювання «держава 

надає права громадянам», що має на увазі, що ці права – це своєрідний 
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«дарунок народові» [53]. Так ідеологічно закріплювалася залежність народу 

від волі законодавця, який міг надати права, а міг й обмежити їх на свій 

розсуд, керуючись міркуваннями «захисту держави» або «необхідності 

забезпечення її безпеки». До початку 90-х рр. в умовах складної політичної 

ситуації (припинення існування єдиної союзної держави і створення на її 

основі п'ятнадцяти незалежних держав, у тому числі України) гостро постала 

проблема прискореного формування нової системи забезпечення 

безпеки країни. 

Незалежним суверенним державам (колишнім союзним республікам) 

разом із відповідними територіями відійшли і розміщені на них складові 

частини колишньої єдиної централізованої системи безпеки. Однак подібний 

механічний розділ не міг бути продуктивним для захисту новостворених 

держав, оскільки залишилися у них елементи колишньої гігантської 

структури безпеки, що виявилися непридатними для використання в 

інтересах набагато менших за масштабами і завданням локальних систем 

безпеки.  

Абсурдність такого становища першими зрозуміли самі співробітники 

органів безпеки, що втратили колишнє (класове) наповнення змісту своєї 

діяльності. Нав'язуване їм нове політичне мислення (деполітизація, 

деідеологізація тощо) позбавляло їх предмета колишньої професійної 

діяльності, скасовуючи фактор боротьби.  

Під час дискусії, до якої було залучено багато вчених (філософів, 

політологів, юристів та ін.), а також народних депутатів, представників 

громадськості, працівників зацікавлених міністерств і відомств, було 

відзначено країни, досвід яких може бути запозичений щодо трактування 

терміну «національна безпека». Швидше за все, використання Україною 

досвіду США в означеному питанні є не науково обґрунтованим рішенням, а 

результатом намагань утвердити за шаблоном багаторічні усталені цінності 

демократії [11; 14]. Нова політична система України звільнялася від старих 

стереотипів, штампів авторитаризму, переймаючи зразки французької й 
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американської систем демократії [98; 106; 108].  

Закон України «Про основи національної безпеки України», прийнятий 

у 2003 році, дещо прояснив правову ситуацію, визначивши нацбезпеку як 

стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, але кардинально проблему не 

вирішив.  

Таким чином, термін «національна безпека» вітчизняна державно-

політична наука усвідомлено вжила в межах правового регулювання на 

початку 2000-их років, і рівно через 15 років – у 2018, повинна була надати 

йому нового звучання. Власне кажучи, про нові правові інтенції у 

державному регулюванні сфери національної безпеки говорив Президент 

України Петро Порошенко під час своїх щорічних послань (у 2016 і 2017 

роках), а згодом подав відповідний законопроект до Верховної Ради України. 

При цьому поняття «національна безпека» трактується досить широко – від 

включення в нього сфери розвитку освіти й охорони здоров'я до будівництва 

збройних сил в країні і функціонування її поліцейського (силового) апарата . 

У проміжному підсумку ми дійшли висновку, що вся наша життєдіяльність є 

не що інше, як забезпечення власної безпеки зокрема і національної безпеки 

в цілому. На нашу думку, це не зовсім правильний підхід до дослідження 

категорії «національна безпека», оскільки він не надає можливості побачити 

в ній щось особливе, що показувало б відмінність її від інших соціально-

політичних категорій, давало б підстави виділити її в окрему наукову теорію, 

що має свою систему, методологію, об'єкт, предмет, і дозволяє підняти 

наукові дослідження в цій області на новий якісний рівень.  

Визначено, що складність сучасного пізнання категорії «національна 

безпека» полягає ще й в тому, що вона прийшла на зміну цій категорії, яка 

була визначена ще у 2003 році, а тій передувала категорія «державна 

безпека» [51 98; 106]. Отже, попри усталеність застосування поняття 

«національна безпека», воно так до кінця і не було теоретичної розробки. 

Насамперед, це викликано тим, що дане поняття, як і зміст національної 
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безпеки, визначається у вітчизняній науці досить стихійно, як тренд.  

Державна безпека об'єктивно існує давно, і, як зазначалося вище,  вона 

є похідною  діяльності самих органів державної безпеки. Термін «державна 

безпека», як і термін «національна безпека», запозичений за кордоном. У 

радянський період національна безпека доктринально не пов'язувалася з 

іншими видами безпеки (громадською, соціальною тощо) [23–24; 114]. На 

перший план поставала державна безпека з метою підкреслення специфіки 

діяльності органів, що її забезпечують, тобто, по суті, вона представляла 

собою предмет їх діяльності і тим самим зумовлювала особливі методи і 

засоби здійснення цієї діяльності. Тому наукові дослідження, пов'язані з 

проблемами безпеки, в основному проводилися в наукових установах 

системи органів державної безпеки і були здебільшого секретними.  У силу 

цих причин такі дослідження, як правило, переслідували специфічні 

корпоративні цілі відомства, що забезпечував державну безпеку, і 

безпосередньо залежали від ідеологічних установок, які отримуються цим 

відомством від вищого партійного керівництва країни, що, безумовно, 

виключало наукову достовірність і повну об'єктивність їх результатів.  

З огляду на суспільно-політичні зміни, що відбулися в Україні за роки 

незалежності (зміну політичної орієнтації держави на демократичні 

принципи правління і відкритість суспільства, зміну  світоглядних 

переконань українців, конституційне проголошення людини найбільшою 

соціальною цінністю, його права і свободи тощо) [98] виникла необхідність 

більш глибокого дослідження проблем безпеки й особливо опрацювання 

питань співвідношення безпеки особистості із безпекою суспільства і 

безпекою держави. У цьому контексті важливим є розгляд безпеки 

особистості  [82] як основоположної складової тріади об'єктів захисту в 

системі безпеки, а також визначення понятійного апарату цієї безпеки, 

систематизації її видів і виділення з них основних, що мають пряме і 

безпосереднє відношення до безпеки нації і формують спеціальний предмет 

правоохоронної діяльності щодо її забезпечення.  
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Сучасне вітчизняне уявлення національної безпеки будується не тільки 

на традиційних аспектах військової (захист від можливої зовнішньої агресії), 

політичної чи державної (захист існуючого ладу і форми влади) безпеки, а й 

економічної (створення достатнього для задоволення потреб суспільства 

рівня економіки), екологічної (захист від природних або антропогенних 

руйнівних сил і згубних наслідків порушення балансу навколишнього 

середовища), соціальної та популяційної (пов'язаної з біологічними основами 

людського організму і соціальними умовами його існування), а також ряду 

інших видів безпеки. Тим самим науково обґрунтовується введення нової 

термінології, зокрема терміна «національна безпека» яка найбільш вдало 

відображає увесь спектр суспільних відносин у даній сфері і має 

універсальний характер (рис. 1.1). 

Отже, концептуально під національною безпекою України розуміють  

безпеку її багатонаціонального народу як носія суверенітету й єдиного 

джерела влади в державі. Тобто цей вид безпеки розглядається як стан 

захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз особистості, суспільства і 

держави у всіх сферах життєдіяльності і досягається шляхом проведення 

єдиної державної політики в цьому напрямку. Причому, як уже зазначалося, 

у сучасному вітчизняному розумінні словосполучення «національна безпека» 

використовується, як і в інших цивілізованих країнах, для позначення всього, 

що відноситься до української держави і її суспільства при рівноправних і 

суверенних взаєминах із зовнішнім світом. Безпека не є чимось предметним, 

матеріальним. Це ідеальна категорія, до якої ми вдаємося для того, щоб 

охарактеризувати стан об'єктів конкретного світу щодо інших природних або 

соціальних об'єктів.  
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Рис. 1.1. Схематичне зображення складових національної безпеки 

України в системі державного управління 

Джерело: авторська розробка 

 

Основним критерієм виділення об'єктів, до яких можна застосувати 

термін «безпека», є відчуття небезпеки, або здатність визначати природні і 

соціальні явища, які можуть завдати шкоди наразі та (або) в майбутньому. 

Таким відчуттям небезпеки наділені живі організми, людина та соціальні 

системи. З цього випливає, що безпека – це стан людини або соціальної 

системи, що сприяє найбільш повному задоволенню їх життєвих потреб, а 

також забезпечує їх (людини або соціальної групи) існування і прогресивний 

розвиток.  

Наперед забігаючи відзначимо, що об'єктивна неминучість задоволення 

життєво важливих потреб і подолання небезпек, обумовлених в тому числі 

розбіжністю інтересів даного процесу, передбачає необхідність створення 

системи забезпечення безпеки людини, суспільства і держави. На додаток до 

 

Національні інтереси України (особистості, суспільства та держави), на 

реалізацію яких чинять вплив різні стратегічні ризики та зовнішні і 

внутрішні чинники, у т.ч. загрозливого характеру 

 

Національна безпека України, що складається з традиційних аспектів 

суспільно-політичної, державної, економічної, екологічної, соціальної, 

військової та ін. видів безпеки 
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природних захисних механізмів окремої людини вона повинна представляти 

сукупність нормативних актів, організаційно-технічних заходів і відповідних 

їм сил і засобів (інструментів). Мета даної системи може складатися в 

мінімізації тих соціально-економічних витрат, які обумовлені об'єктивно 

існуючими носіями внутрішніх і зовнішніх загроз.  

На думку розробників Концепції національної безпеки України, 

безпека повинна характеризуватися не мірою захищеності від зовнішніх і 

внутрішніх загроз, а створенням певного рівня умов для гідного існування і 

прогресивного розвитку кожного громадянина, усіх соціальних груп і 

інститутів. Створення таких умов і є мета діяльності щодо забезпечення 

національної безпеки України, яка може бути досягнута шляхом вирішення 

таких завдань:  

– виявлення і стимулювання сприятливих для реалізації національних 

інтересів тенденцій на міжнародній арені і всередині країни;  

– виявлення, попередження й усунення зовнішніх і внутрішніх загроз 

громадянам і соціальним групам в Україні в цілому;  

– захист громадян, соціальних груп і держави від реалізації зовнішніх і 

внутрішніх загроз. 

Якщо враховувати характер загроз, що виходять від зовнішніх і 

внутрішніх джерел небезпеки, то національну безпеку можна розділити на 

зовнішню і внутрішню. Зовнішня безпека передбачає захищеність 

національних інтересів країни від загроз, що виходять за її межі (військової 

агресії, розвідувально-підривної діяльності, тероризму, нелегальної міграції, 

транснаціональної злочинності, екологічних катастроф, економічної, 

інформаційної, духовної та іншої експансії).  

Внутрішня безпека передбачає захищеність національних інтересів 

країни від загроз, що виникають від деструктивних процесів, що 

відбуваються в середині країни (економічних, політичних, демографічних і 

соціальних криз, міжнаціональних конфліктів, сепаратизму, екстремізму, 

зниження рівня життя населення і розшарування суспільства, ослаблення 
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правового контролю ситуації в країні, криміналізації суспільства, зростання 

масштабів організованої злочинності та інших негативних явищ). Якщо ж 

розглядати безпеку в залежності від сфери її забезпечення, то можна 

виділити такі її види: міжнародну, політичну, економічну, військову, 

інформаційну, екологічну, соціальну, демографічну, духовну, суспільну.  

 

 

1.2. Теоретичні засади забезпечення державної політики  у сфері 

національної безпеки 

 

Політичний і правовий зміст національної безпеки є похідним від 

характеру режиму державного правління, оскільки цей соціальний інститут 

призначений для охорони основних конституційних засад держави від будь-

яких протизаконних дій, що здійснюються з метою підриву або зміни цього 

режиму [133]. Тому сутність, функції та структура національної безпеки в 

кожній конкретній країні визначаються, насамперед, особливостями її 

конституційного устрою, політичною й економічною системою, а також 

місцем на міжнародній арені та роллю у світовій спільноті. Власне кажучи, 

який у конкретній державі політичний режим, такою й є спрямованість 

функціонування її системи національної безпеки. Так, у країнах з 

тоталітарними режимами правління національна безпека майже завжди 

націлена на суспільство. Механізм її забезпечення є громіздкими, і 

представляють собою систему закритого типу. За допомогою численної 

кількості підрозділів спеціальної охорони і політичного розшуку цей 

механізм набуває переважно репресивного характеру та реалізується, на 

жаль, за умови порушенням прав і свобод громадян, ігнорування принципів 

публічності та гласності, як одних із найважливіших гарантій законності. 

Тобто відбувається реалізація управлінської діяльності держави на засадах 

боротьби із «ворогами народу» .  

Зважаючи на особливості функціонування соціальних інститутів, 
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можемо зазначити, що головна функція інституту безпеки є різною залежно 

від політичного режиму [16]. Так, у тоталітарних суспільствах національна 

безпека розглядається, насамперед, як державна безпека. Її основна функція – 

це служіння правлячої влади, державному апарату і військово-бюрократичної 

системи для підтримки і збереження існуючого антидемократичного режиму. 

За таких умов виявлення внутрішніх факторів, які впливають на стан 

національної безпеки, найчастіше в силу суб'єктивних причин є ускладненим, 

і роль держави й її суспільства багато в чому залежить від рівня професійної 

компетентності і ступеня законослухняності правлячої еліти. І навпаки, в 

умовах демократичної правової держави, що спирається на народовладдя, 

пріоритет прав і свобод громадян, зміст і сутність інституту національної 

безпеки принциповим чином видозмінюються. У даному випадку держава і 

всі її органи зорієнтовані вже не на задоволення інтересів правлячої олігархії 

й її охорону, а на забезпечення інтересів суспільства. Тому національна 

безпека як похідний від демократичної держави інститут набуває відповідних 

соціально-правових параметрів [16; 19]. Цей вид безпеки не тільки 

забезпечує захист держави та виважене функціонування її апарату 

управління, а й створює умови, необхідні для гармонійного розвитку 

особистості та суспільства.  

Законність, гласність, підконтрольність громадській думці – невід'ємні 

атрибути функціонування національної безпеки як соціального інституту. 

Варто відзначити, що за цих обставин істотно змінюється спрямованість 

діяльності всієї системи безпеки всередині держави та суспільства: дана 

безпека спрямована на створення умов для нормального функціонування 

інститутів демократії. У силу відкритості такого соціуму виникають 

суспільно небезпечні тенденції і має відбуватися запобігання негативним 

явищам, їх оперативне виявлення, і протидія ним стає більш ефективною.  

Сучасний розвиток процесу забезпечення національної безпеки 

України свідчить про висунення соціальних інтересів на перше місце в ряді 

об'єктів її захисту, а також про їх декларування на рівні державної політики. 
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Система національних інтересів визначає триєдність соціальних відносин і 

інституційну зміну їх об’єктів, до яких, як зазналося вище, слід віднести 

особистість, суспільство і державу. Тільки сформований за принципом 

соціального консенсусу загальний інтерес може бути покладений в основу 

державної політики, яка об'єднує більшість членів суспільства. Це завдання 

необхідно вирішувати для досягнення певного компромісу в суспільстві, і 

допомогти в цьому може визначення інституційного забезпечення 

державного управління у сфері національної безпеки .  

Зважаючи на це, досить актуальним є визначення проблеми узгодження 

індивідуальних і групових інтересів з інтересами суспільства в цілому (див. 

рис. 1.1). Однак визначити обсяг цих інтересів і ступінь їх співвідношення 

дуже складно. Беручи до уваги викладене, необхідно ретельно підходити до 

захищення системою національної безпеки публічних і приватних інтересів. 

З огляду на це слід ураховувати, що інтереси окремого громадянина, 

соціальної групи, суспільства і держави, як правило, у цілому не збігаються, а 

в ряді випадків ще й знаходяться в стані протиріччя. 

Чітка позиція з питання про національні інтереси є початком 

програмних дій будь-якого уряду. Така позиція є основою для вироблення 

державного курсу як на найближче майбутнє, так і на тривалу перспективу в 

забезпеченні безпеки. Державна політика визначає цілі діяльності щодо 

реалізації національних інтересів, результатом цієї політики є стратегія, яка 

визначає шляхи та засоби досягнення поставлених цілей [22].  

Ідея безпеки особистості, як основної компоненти суспільного 

розвитку, в Україні була усвідомлена вже в кінці XIX століття. Так, в 

«Енциклопедичному словнику» констатується: «безпека особиста і майнова 

безпека є найголовнішою запорукою людського розвитку. Відсутність 

безпеки особистості і власності є рівнозначною відсутності будь-якого 

зв'язку між людськими зусиллями і досягненням цілей, для яких вони 

вчиняються ... Необхідність в особистій і майновій безпеці стимулює 

державу до необхідності комплексного визначення цілей своєї 
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діяльності» [49].  

Безпека особистості – це здатність і готовність держави, суспільства 

захищати індивіда від загроз і небезпек для його життя, здоров'я, майна, 

цивільних прав, свобод і законних інтересів. Говорячи про безпеку 

особистості, ми маємо на увазі, перш за все, протидію тим загрозам і 

небезпекам, які завдають або здатні завдати шкоди фундаментальним 

основам життєдіяльності людини, її потребам, руйнують її духовний світ, 

зумовлюють соціальну, культурну, моральну і фізичну деградацію.  

Таке визначення функції держави передбачає єдність і цілісність 

системи рівносильних об'єктів захисту, порушення інтересів одного з яких 

може викликати ланцюгову реакцію руйнування збалансованих 

загальнонаціональних інтересів і привести до згубних процесів, що звужують 

політичний простір демократичного розвитку держави. Дисбаланс цих 

інтересів може перетворитися на серйозну загрозу національній безпеці. 

Однак було б значною помилкою вважати, що конституційне проголошення 

принципів демократії і гуманізму може раз і назавжди вирішити проблему 

ліквідації вкоріненого в державі зневажливого ставлення влади до особистої 

безпеки людини. І це пов'язано не тільки зі сформованими стереотипами 

епохи радянського авторитаризму.  

Чиновницько-бюрократичний менталітет не зміг би так міцно 

утвердитися в радянському державному і суспільному житті навіть за кілька 

десятиліть, якщо б не йшов корінням в багатовікові національні традиції 

пригнічення людини системою влади (див. маніфест Олександра II від 

1861 р., прийнятий в межах реформування села [11).  

Разом із тим, відзначимо, що сучасні конституційні положення про 

права і свободи людини і громадянина в Україні, їх визнання, дотримання та 

захист, як обов'язок держави, є, на жаль, у ряді випадків декларативними, що 

не відповідає вимогам сучасності та потребам суспільства (див. Закон 

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

національну безпеку України» (2018 р.) [15; 22]). Зрозуміло, що 
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індивідуалізація прав і свобод людини зовсім не означає якоїсь анархії або 

втрати організованості суспільства. Безперечно, найважчим для держави є 

визначення міри їх доступності при переході від декларативних положень і 

гасел до реальності без шкоди для конституційних засад і проведених реформ 

у сфері демократичного будівництва.  

Як уважають деякі вчені, антагонізм між державою і суспільством у 

сучасних державах обумовлений тим, що вони й досі зберігають риси, що 

визначають їх байдужість до того, як відбуваються процеси перехідної 

економіки, що позначається на житті більшості їх громадян. Колишнє 

всевладдя держав змінилося «уповільненим» втручанням в окремі сфери 

життєдіяльності. Так, у результаті становлення нової соціальної структури 

українського суспільства має місце стрімкого розмежуванням людей за 

рівнем доходів і якістю життя. Відбувається стрімке збагачення меншості і 

зубожіння більшості. 

Сформована в Україні ситуація ставить під сумнів саму можливість 

реального розвитку відносин свободи і рівності. Як правило, основне 

джерело нерівності криється в соціальному конфлікті. Задекларована 

політична рівність аж ніяк не забезпечує рівності соціальної й економічної. 

Тому, досліджуючи проблеми національної безпеки у взаємозв'язку 

«людина – держава», «свобода – рівність», необхідно відповісти на головне 

питання, як досягається баланс дійсної свободи і фактичної (але не 

формально-юридичної) рівності. Крім того, слід визначити державні 

установи і державні інститути, завдяки яким, за словами Дж. Коммонса, Д. 

Норта та ін., індивіди мають доходи, достатні для того, щоб не відчувати себе 

виключеними зі спільноти через злидні.  

Отже, не можна ігнорувати стан суспільної свідомості в державі. Як 

справедливо зазначає А. Аверін [6], хоч би яка була модель нового 

суспільства (приваблива або неприваблива), умовою його сталого розвитку з 

урахуванням нових історичних реалій має бути збереження орієнтації 

держави на здійснення соціальної ролі. Необхідно ураховувати соціальні 
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очікування більшості членів суспільства, процес соціалізації яких протягом 

багатьох десятиліть відбувався на принципах рівності і справедливості, деякі 

з яких навіть мали популістський характер. 

Заперечення соціальної ролі держави неминуче веде до нерівності і 

соціальної несправедливості; воно може привести до розколу суспільства і 

містить у собі загрозу національній безпеці. Це розуміють не тільки 

вітчизняні вчені, а й зарубіжні дослідники. Наприклад, А. Аверін [6] 

обґрунтовує тезу, що соціальна культура, «розумобудування» населення не 

завжди  сприймає індивідуалістичний капіталізм. «Для східноєвропейських 

держав, – пише він, – з їх великими просторовими межами і постійними 

зовнішніми загрозами характерні централізована форма управління і 

колективна форма власності На відміну від колишнього, авторитарного 

соціалізму, сучасні його форми повинні базуватися на всіх формах власності 

при концентрації в руках держави базових галузей промисловості 

(енергетики, транспорту, засобів зв'язку, військової промисловості тощо) і 

стратегічної сировини. При всій нерентабельності цих галузей і 

капіталоємності в розробці стратегічних ресурсів вони задають імпульс 

розвитку всіх інших форм власності ... Такий контроль запобігає їх 

захопленню іноземним капіталом, який може працювати тільки для власних 

економічних інтересів» [там само].  

У продовження відзначимо, що укорінення ринкових відносин у 

вітчизняній економіці носить спонтанний характер, і панівним настроєм є 

переконання, що ринок автоматично вирішить усі проблеми системної 

трансформації колишньої планової економіки. Однак соціальні інститути 

організації й управління в новому суспільстві формувалися зі значним 

відставанням від цивілізованих ринкових перетворень. 

Критичний розрив між економічними й інституціональними 

реформами України не міг не позначитися на стані економіки перехідного 

періоду. Більше того, після багатьох реформ в країні поки що відсутній 

зрозумілий більшості населення вектор (пояснення), яку систему державного 
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регулювання у сфері економіки обрала Україна. Зрозуміло таке: перехід від 

адміністративного соціалізму до ринкової економіки (нехай ще 

бюрократичної) відбувся. Проте він приніс дуже багато розчарувань, 

пов'язаних із супроводженням його соціальними потрясіннями. Звідси і 

неприйняття більшою частиною населення лібералізації економіки й 

очікування на виняткову роль держави в її оздоровленні. 

Україна ще тільки підійшла до створення системи державного 

регулювання, що відповідає суспільним потребам і реальним потребам 

ринкової економіки, забезпечує економічну безпеку, її адекватність сучасним 

умовам. При цьому важливою є реалізація соціально справедливої й 

економічно ефективної політики у сфері розподілу доходів і колективного 

(народного) використання загальнонаціональних природних ресурсів.  

Пріоритетні соціальні інтереси України полягають, перш за все, у 

формуванні солідарної соціальної структури суспільства, утвердженні й 

розвитку гармонійних відносин між суб'єктами соціуму на основі балансу 

інтересів кожного, відновлення і вдосконалення державної системи 

соціалізації людей. Для забезпечення національної безпеки не менш 

важливим є питання організації гармонійної взаємодії особистості й  

держави, відсутність якої в останній негативно позначається на стані її 

суспільства [28; 32]. Отже, ідея абсолютного колективізму змінилася ідеєю 

абсолютного індивідуалізму, що є однією з причин протиріч у політичній, 

економічній і моральній сфері життя країни.  

Подібно до того, як індивідуалізм, заснований на егоїзмі і свавіллі, не 

ліквідує самого принципу визнання права особистості на свободу й 

автономію, колективізм не може перекреслити факт існування спільних 

інтересів і єдиних цілей суспільства, держави, соціальних груп, різного роду 

асоціацій. Наявний у сучасних умовах надмірний індивідуалізм деформує 

ставлення людини до держави, свого громадського обов'язку і громадянських 

обов'язків, породжує егоїзм, анархію і неповагу до закону, але його не можна 

механічно замінити ідеєю абсолютного колективізму, як не можна домогтися 
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злиття особистого інтересу і громадського. 

Обмеження індивідуалізму, який спочатку властивий людській 

природі, є непростим завданням [27]. Однак властиве абсолютному 

індивідуалізму нехтування суспільними і державними інтересами в 

сучасному суспільстві призводить до розриву сформованих суспільних 

зв'язків, вузькоегоїстичної поведінки, ігнорування інтересів інших людей. 

Тому оптимальний шлях полягає в тому, щоб однаково остерігатися як 

відокремлення особистості і суспільства і зведення їх до рівня самодостатніх 

суб’єктів, так і абсолютна їх єдність.  

Не менш небезпечна й абсолютизація державних інтересів, яка, у свою 

чергу, приводить до формування особливих соціальних груп з числа 

представників бюрократичного апарату, так званого, «класу чиновників», які 

можуть підміняти ці державні інтереси своїми особистими або, в кращому 

випадку, відомчими інтересами. Після розпаду СРСР Україні також спочатку 

був притаманний номенклатурний інтерес і в економіці, і в політиці, і в 

соціальній сфері. Тому корпоративність чиновників стала настільки високою, 

що з ними не здатна була конкурувати жодна інша соціальна група 

населення .  

Предмет безпеки особистості утворюють її життєво важливі інтереси 

різного характеру: фізичні, психологічні, духовні, інтелектуальні, 

репродуктивні, генетичні та інші. Відповідно до них виділяються основні 

загрози особистості: війни, революції, кризи, криміногенність, хвороби, 

природні катаклізми, техногенні катастрофи та інші соціальні потрясіння. 

Перелік життєво важливих інтересів особистості показує, що їх забезпечення 

в належній мірі неможливе без активного втручання, а вірніше, сприяння 

держави, роль якого в цивілізованому суспільстві повинна істотно 

змінюватися. Відповідно до свого нового призначення, діяльність сучасної 

демократичної держави не зводиться тільки до охоронних і бюрократичних 

функцій, але й знаходить гуманістичні  риси, зумовлені соціальною 

функцією, що надає цій діяльності абсолютно нові якості і дозволяє подолати 
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негативне ставлення до держави як надбудовного соціального інституту [19; 

37; 57]. 

Забезпечення безпеки особистості передбачає визначення ряду умов, 

що гарантують реалізацію цього завдання за допомогою системи соціальних 

інститутів і надають змістовний сенс і спрямованість такої діяльності [82]. Ці 

умови за родовою ознакою можна об’єднати у дві групи. До першої групи 

належать умови, необхідні для здійснення нормальної життєдіяльності 

(політичні, економічні, екологічні, соціальні, духовні, культурні та інші). До 

другої групи належать умови, необхідні для забезпечення безпеки в 

екстремальних ситуаціях (військові, медичні, організаційні, правові, технічні 

та інші). Держава, забезпечуючи безпеку особистості, діє через свої органи 

(суб'єктів безпеки, її силові сектори, про які в роботі йтиметься детальніше 

далі), що створюють умови безпеки особистості в конкретних сферах. Це, 

наприклад, органи судової влади, правоохоронні органи, органи охорони 

здоров'я, органи соціального забезпечення тощо. Однак не всі життєво 

важливі інтереси особистості адресно захищені державою. Свідченням цього 

можуть служити відповідні положення Закону України «Про національну 

безпеку України» (2018 р.). Власне кажучи, це відноситься до таких сфер 

життя суспільства, як духовність, психіка, репродуктивність, генетика 

людини. Спеціальних органів, що відповідають за їх безпеку, у державі не 

існує. З огляду на це, безсумнівно, зростає роль недержавної (громадянської) 

системи забезпечення національної безпеки. Одночасне функціонування 

державної і недержавної систем забезпечення національної безпеки створює 

стабільність у країні і ту необхідну «рівновагу», здатну вберегти суспільство 

і державу від соціальних потрясінь. 

У попередньому підрозділі ми зазначали, що існує потреба в 

законодавчому уточненні національних цінностей у контексті забезпечення 

національної безпеки України. Уважаємо, що вищою цінністю і пріоритетом 

у сфері національної безпеки має бути забезпечення безпеки суспільства, що 

розуміється як сукупність станів соціальної системи, за яких забезпечується 



 30 

її виживання і здатність до розвитку (курсив наш – С.К.). Інтереси 

особистості і суспільства при будь-якому режимі політичного правління 

знаходяться в суперечності один з одним, оскільки природою в кожній 

людині закладено прагнення до свободи розвитку всіх своїх здібностей 

шляхом максимального задоволення духовних і матеріальних потреб. 

Здійснити це прагнення поза суспільством неможливо. А в суспільстві 

прагнення до свободи одного індивіда стикається з прагненням до свободи 

інших, з необхідністю підпорядкування особистих інтересів інтересам 

загальним. Функцію примусового обмеження свободи особистості з метою 

збереження суспільної злагоди виконують інститути права і держави. 

Природно, що кожному типу суспільства відповідає своє співвідношення 

рівня задоволення потреби в безпеці у особистості й у суспільства. Так, на 

етапі становлення, коли значним є негативний вплив зовнішнього 

середовища, а внутрішня структура – нестабільна, потреби суспільства у 

виживанні і прогресивному розвитку обумовлюють пріоритетність безпеки 

держави за рахунок обмеження свободи особистості. Однак наростання цієї 

тенденції зумовлює формування суспільства тоталітарного типу, в якому 

безпека держави превалює над безпекою особистості в такій мірі, що держава 

починає становити загрозу безпеці особистості і саме суспільство стає 

небезпечним. Воно змушено з метою забезпечення умов для прогресивного 

розвитку особистості боротися із загрозами тоталітаризму, що неминуче 

підштовхує людство до деградації [57].  

Ця боротьба орієнтована на досягнення оптимального балансу інтересів 

особистості, суспільства і держави, що можливо лише на етапі зрілості, коли 

досягається рівновага всіх соціальних сил в політичній системі. Говорячи про 

забезпечення національної безпеки, вирішуючи у зв'язку з цим політичні, 

економічні, військові, соціальні, технічні та інші завдання, не слід забувати і 

про те, заради кого і для чого функціонує держава, якими засобами це 

досягається і наскільки самі сили й інструментарій безпеки визнаються і 

підтримуються суспільством.  
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Деформація суспільного розвитку починається там, де зміщуються 

пріоритети і на перше місце ставиться держава як самодостатня цінність, а 

людині й її інтересам відводиться другорядне місце. Цілеспрямована зміна 

пріоритетів у відносинах «держава – особистість» неминуче веде до 

утворення антигуманних режимів. Такий стан суспільства, за якого 

гарантовані права і свободи особистості одночасно з надійним забезпеченням 

безпеки держави, відповідає загальним уявленням про демократію. Однак 

новий рівень розвитку особистості вимагає нового рівня системної 

організації, здатного забезпечити її безпеку, що обумовлює необхідність 

перебудови старої або виникнення нової соціальної системи. Причому на 

стадії перетворення, в умовах трансформації або розпаду структурно-

функціональних зв'язків у системі, зростає пріоритетність забезпечення 

безпеки особистості – основного елемента соціальної системи, носія 

культурно-історичної спадщини [3].  

Разом з тим, усередині цієї системи внаслідок інерції суспільної 

свідомості триває процес ослаблення державного механізму, порушення 

внутрішньосистемних зв'язків. У результаті виникає нова загроза безпеці 

суспільства, розвиток якої може привести до втрати основних інститутів 

державності – суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, що, 

у свою чергу, неминуче призведе до втрати безпеки особистості. 

Аналізуючи стан національної безпеки України в цьому сенсі, слід 

було б акцентувати увагу на двох її основних компонентах: зміцненні 

державності та формуванні громадянського суспільства (курсив наш – С.К.) 

(див. рис. 1.1). Пріоритет державності українського суспільства завжди був 

основою його стабільності, а розвиток громадянських інститутів – 

обов'язковою умовою реалізації його демократичних прагнень [23]. Безпека 

суспільства забезпечується наявністю законів, що захищають права і свободи 

політичних партій і громадських організацій; чітким виконанням усіма 

гілками влади своїх обов'язків перед суспільством; високим ступенем 

організованості суспільства, наявністю у нього авторитетних лідерів; 
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здатністю суспільства боротися за свої права і свободи, приборкувати 

агресивні прояви з боку членів суспільства і представників державного 

апарату.  

Щодо діяльності із забезпечення своєї безпеки, то суспільство має 

цілеспрямовано добиватися активної участі у формуванні політики безпеки 

країни, розширювати соціальний контроль державних органів, інститутів і 

сил забезпечення національної безпеки. Це основна проблема сучасного 

українського соціуму. Держава поглинала, пригнічувала, підпорядковувала 

суспільство, не залишаючи йому простору для самостійності, у тому числі й 

для контролю держави і його інститутів [11]. Такий контроль уважався 

політично небезпечним, шкідливим для держави і відкидався по суті. Багато 

в чому ця тенденція зберігалася тривалий час. В Україні сьогодні 

вирішальною стає значимість саме цього чинника. Перехід від закритого 

суспільства до відкритого – це не тільки зміна соціальних інститутів і норм 

суспільної поведінки. Це, перш за все, зміна життєвих установок і способу 

мислення (ментальності) людей. Такий перехід має місце тоді, коли соціальні 

інститути вперше свідомо визнаються продуктами людської творчості і коли 

їх свідома зміна обговорюється в термінах їх придатності для досягнення 

людських цілей і вимірювань [19–20].  

Отже, політична організація відкритого суспільства, яке може 

забезпечити самостійність розвитку, тобто здатність і право в будь-якій 

ситуації приймати особисті рішення (за висловом У. Бека, «право 

здійснювати власний відповідальний вчинок» [19]), – це організація, в якій і 

права влади більшості і права особистої свободи взаємно обмежують один 

одного. Єдиним реальним способом такого взаємного обмеження, до сих пір 

відомим історії, є формальна, процедурно-інституційна демократія, що 

припускає непорушність чітко встановлених соціальних інститутів і 

процедур прийняття рішень, а значить, і захист усіх від будь-якого свавілля. 

Тому політична організація, що гарантує безпечне функціонування 

відкритого суспільства, передбачає наявність реальної можливості у 
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громадян змінювати неефективний уряд без актів насильства. Для чого 

потрібні дві речі: влада закону, за виконанням якого всі без винятку стежать 

регулярно й неупереджено, а також відкритість для обговорення всіх дій 

владних сил (за винятку тих, що становлять державну таємницю) [20; 66]. 

На жаль, наразі вітчизняна політика влади не завжди є послідовною. Це 

стосується як законодавчих установ (безсистемний характер 

законотворчості), так і виконавчих органів (має місце політика реагування на 

запити груп шляхом тиску) і судових органів (дискретний характер 

розслідування у справах державного значення). Тим більше важко говорити 

про злагоджену взаємодію всіх гілок влади України. Погоджуємося з 

Ю. Ковбасюком [103], що в таких умовах проміжні цілі структурно-

організаційних реформ не наближають до виконання довгострокових або 

кінцевих завдань, а самі утворюють статичну конфігурацію суспільства, 

фіксуючи стан останнього на перехідних етапах. Як наслідок, перехідний 

період стає перманентним станом.  

До всього іншого найважливішим показником ступеня безпеки 

суспільства є наявність або відсутність у ньому суспільної системи безпеки, 

що представляє собою сукупність неурядових, самодіяльних інститутів і 

організацій, заснованих на активності населення, об'єднаного спільною 

метою протистояння небезпекам і загрозам суспільства. Тобто це здатність 

населення захищати і відстоювати права, свободи та інші цінності, які воно 

вважає основними, у тому числі надаючи допомогу державі, контролюючи і 

коригуючи діяльність його спеціальних служб.  

Суспільство і громадяни можуть забезпечити своє безпечне 

функціонування лише в тому випадку, якщо вони мають у своєму 

розпорядженні досить надійний та ефективний інструментарій, здатний 

об'єднати інтереси різних соціальних груп й окремих громадян на основі їх 

прав, обов'язків та єдиного для всіх складових частин політичної системи 

законодавства. Таким інструментарієм виступає держава. Національна 

безпека як певна форма вираження безпеки держави відображає соціальну 
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потребу суспільства і його громадян у забезпеченні непорушності 

територіальної цілісності і суверенітету країни, політичного й економічного 

ладу, конституційних основ унітаризму як найважливішої умови, необхідної 

для економічного, національного, духовного розвитку суспільства і кожного 

його член [102. Забезпечення безпеки держави (державної безпеки) 

передбачає таке: підвищення ролі держави в основних сферах суспільного 

життя, вдосконалення законодавства як універсальної основи побудови 

правової держави, забезпечення верховенства Конституції України і її 

законів над іншими правовими актами, формування та розвиток 

організаційних і правових механізмів профілактики правопорушень, 

прийняття і виконання державних рішень у кризових ситуаціях, створення 

механізмів регулювання взаємовідносин держави і суспільства, а також 

процедур врахування інтересів регіонів у загальнонаціональній палітрі 

інтересів. Захист унітаризму в Україні включає в себе цілеспрямовану 

діяльність щодо припинення посягань на державну цілісність країни, систему 

органів державної влади й єдність правового простору. Головне в цьому – не 

допустити трансформації суспільних відносин у суспільно-політичні 

конфлікти, забезпечити верховенство законів і їх однакове застосування на 

всій території України, удосконалювати і зміцнювати правову систему 

країни [112].  

Так, Ю. Древаль справедливо зазначає, що держава і право взаємодіють 

у своєму функціонуванні та розвитку. Однак у даний час існує тільки 

державна безпека, спрямована на захист державного ладу тощо. Право, 

правова система, що його втілює, на практиці такого захисту не має. 

Забезпечуючи захист від різного роду загроз інтересів особистості, 

суспільства і держави як національних інтересів, правова система потребує 

певного захисту [82, с. 124]. 

Зміцнення української державності, удосконалення 

державноуправлінських відносин та місцевого самоврядування повинні 

сприяти забезпеченню національної безпеки. Необхідний комплексний підхід 
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до вирішення правових, економічних, соціальних і етнополітичних проблем 

при збалансованому дотриманні інтересів України і її регіонів. Національна 

безпека може бути забезпечена в повній мірі тільки при ефективному 

контролі дотримання тих основ конституційного ладу, порушення хоча б 

однієї з яких неминуче веде до нестабільності, загрози розвалу країни, тобто 

складових неодмінної атрибутики суверенної державності (територіальна 

цілісність, єдність і верховенство державної влади, пріоритет вітчизняного 

законодавства, рівноправність регіонів України, зниження рівня їхньої 

соціально-економічної деградації та ін.) [88, с. 26].  

Таким чином, процес забезпечення безпеки держави за своїм 

призначенням концентрується в суспільно-політичній сфері і зобов'язаний 

захищати головне, що є в політиці, – конституційний лад, суспільно-

економічні основи країни, державну владу. Ця діяльність повинна бути 

спрямована не тільки на запобігання загрозам державі, а й на здійснення 

комплексу заходів із соціально-економічного розвитку і зміцненню прав і 

свобод особистості, матеріальних і духовних цінностей суспільства. Тобто 

проблему безпеки держави необхідно розглядати у взаємозв'язку з 

проблемою трансформації змісту і форми розвитку особистості та 

суспільства. Йдеться про довгострокову державну політику, а в перспективі – 

про стратегію сталого розвитку України.  

Будь-яке суспільство не може забезпечити свою довгострокову 

стабільність і безпеку без переходу на шлях сталого розвитку. Безпечними 

сьогодні можна вважати ті держави, які дотримуються демократичних 

цінностей і практики сталого розвитку як на національному, так і на 

міжнародному рівні. Небезпечними ж ті держави, які орієнтуються на вузько 

прагматичні цілі, що провокують порушення стійкості існуючих систем, що 

зумовлює виникнення глобальних катастроф. З позицій переходу до сталого 

розвитку важливо, щоб громадські функції держави (соціальна, політична, 

економічна, екологічна та інші) поєднувалися з відповідними видами безпеки 

в рамках загальної (державної) безпеки [19].  
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Безпека держави полягає в її здатності запобігати, нейтралізувати і 

усувати небезпеки і загрози для інститутів влади, законності і правопорядку. 

Вона немислима без захисту конституційного ладу, суспільно-політичного та 

економічного устрою країни, відповідних волі народу інтересів і цінностей, 

тобто носить виражений правоохоронний характер. Зазначені сфери 

суспільних відносин тісно пов'язані між собою, і питання про те, якій їх 

частині наноситься найбільшої шкоди актами делінквентної поведінки, 

підлягає вирішенню в кожному конкретному випадку на підставі ретельного 

аналізу протиправних дій однієї особи або групи осіб, які кваліфікуються 

кримінальним законодавством як злочини: державна зрада, шпигунство, 

посягання на життя державного чи громадського діяча, насильницьке 

захоплення або насильницьке утримання влади, збройний заколот, публічні 

заклики до насильницької зміни конституційного ладу країни, диверсія, 

тероризм, захоплення заручників, розпалювання національної, расової або 

релігійної ворожнечі, розголошення державної таємниці, втрата документів, 

що містять державну таємницю тощо. 

Це абсолютно не означає, що інші сфери життєдіяльності випадають з 

поля зору, не представляють інтересу для безпеки держави. Вони можуть 

представляти інтерес і повинні захищатися в тому випадку, якщо процеси, 

що відбуваються в цих сферах, починають загрожувати соціальним аспектам 

безпеки. Так, боротьба з корупцією й організованою злочинністю стала 

одним із напрямків роботи органів безпеки, насамперед, тому, що корупція 

почала активно вкорінюватися в державні і політичні структури, вносячи 

серйозну деформацію в механізм державної влади і створюючи тим самим 

загрозу суспільно-економічним засадам, а організована злочинність стала 

предметом зацікавленості з боку іноземних розвідок і вивчається ними крізь 

призму можливості використання її з метою здійснення підривної діяльності 

проти нашої країни [66; 99].  

Отже, не самі по собі корупція або організована злочинність є 

важливими для розгляду як суто кримінальні явища, а як політизований 
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різновид злочинності. Вони включені у сферу інтересів забезпечення безпеки 

держави і вимагають консолідації зусиль суспільства, спрямованих на 

боротьбу з ними. Україна вкрай зацікавлена у викоріненні економічної та 

соціально-політичної основи суспільно небезпечних процесів й явищ, у 

виробленні комплексної системи заходів для ефективного захисту 

особистості, суспільства і держави від їх негативного впливу. Для цього 

необхідно зміцнення системи інститутів охорони права, створення умов для 

їх ефективної діяльності та вдосконалення законодавчого закріплення 

боротьби зі злочинами.  

 Проте, жодна з них не може бути прийнята безапеляційно за основу в 

силу того, що всі вони розглядають безпеку держави: 

– по-перше – ізольовано від національної безпеки та процесів, що 

породжують необхідність «захисту», «протистояння»;  

– по-друге – односторонньо і в статичному стані, позбавляючи 

можливості врахування особливостей їх розвитку. 

Власне, безпека держави передбачає її здатність протистояти 

внутрішнім і зовнішнім руйнівним силам, загрозам і викликам. Вона 

виражається ступенем «живучості» держави й ефективністю системи 

запобігання дестабілізуючих, деструктивних процесів у суспільстві, у тому 

числі в екстремальних ситуаціях. Кожна держава в конкретних історичних 

умовах формує свій механізм самозбереження і захисту від зовнішніх і 

внутрішніх небезпек. Найважливішими показниками ефективності дії цього 

механізму є стабільність (стійкість) розвитку, стійкість на зазіхання ззовні і 

зсередини і захищеність від них суспільства і громадян. 

Для безпосереднього виконання функцій щодо забезпечення безпеки 

особистості, суспільства і держави утворюється система державних і 

недержавних інститутів забезпечення національної безпеки, а також 

формується механізм соціального (публічного) контролю і нагляду за їх 

діяльністю. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

 

2.1. Характеристика правового забезпечення державної  політики у 

сфері забезпечення національної безпеки України 

 

 

Надзвичайно важливим питанням, що має суспільно-політичне 

значення і у своєму вирішенні передбачає стабільне функціонування 

демократичної правової держави, є формування компетентних, адекватних 

механізмів державного управління у сфері внутрішньо- і 

зовнішньополітичної діяльності держави, а також підвищення їх 

результативності. Від цього багато в чому залежить успішна реалізація 

політичного курсу України на міжнародній арені, а, відтак, її місце в ній. 

Тому детальний аналіз нормативно-правової бази з питань організації 

державного управління у сфері внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності 

України із забезпечення національної безпеки, а також правова регламентація 

цієї діяльності державними інституціями (на основі покладених на них 

законом повноважень) об’єктивно необхідні й обґрунтовані, з правових 

позицій, у цілях узгодження діяльності цих органів у сфері міжнародних 

відносин [117].  

Зважаючи на це й ураховуючи вищезапропонований методологічний 

концепт поділу механізмів державного управління, можемо стверджувати 

про необхідність аналізу основних нормативно-правових актів, що 

визначають засади національної безпеки, а також внутрішньої та зовнішньої 

політики в ній і повноваження державних органів України у цій сфері 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 
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Основні нормативно-правові акти, що визначають засади державного 

управління у сфері забезпечення національної безпеки України 

№ 

з/п 

Назва нормативно-правового акту у сфері національної безпеки 

України 

1 Декларація про державний суверенітет України 

2 Постанова Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної 

Республіки «Про проголошення незалежності Укрaїни» 

3 Конституція України 

4 Заява про без’ядерний статус України 

5 Основні напрями зовнішньої політики України, схвалені ВРУ 

6 Закон України «Про основи національної безпеки України» 

7 Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 

8 Закон України «Про оборону України» 

9 Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» 

10 Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів 

України, які визначають сферу діяльності ЦОВВ щодо 

забезпечення національної безпеки, наприклад, Указ Президента 

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

«Положення про Міністерство закордонних справ України», 

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

«Положення про Міністерство внутрішніх справ України» тощо 

11 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 

2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» 

12 Закон України «Про національну безпеку України» 

Джерело: складено на підставі [108] 

 

  

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

таке: Українська держава, як суверенна та багатонаціональна, має 
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розвиватися в існуючих кордонах, що передбачає реалізацію українським 

народом свого невід’ємного права «на самовизначення», а також здійснення 

захисту й охорони національної державності цього народу. Власне кажучи, 

аналізована Декларація становить підґрунтя, з одного боку, для побудови 

правової держави й утвердження самоврядування народу Української РСР, а 

з другого – проголошує її без пекову складову через визначення державного 

суверенітету у межах устаноленої самостійності, верховенства, повноти і 

неподільності влади Української республіки (у межах території), а також 

незалежності та рівноправності її в зовнішніх відносинах.  

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

1996 року. Цей документ має визначальне значення для нашого дослідження, 

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

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства, що 

відбувається за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного 

права. При цьому Україна, як суб’єкт міжнародного права, вступає 

безпосередньо у відносини з іншими державами, а також укладає із ними 

договори й обмінюється представництвами; більше того, вона бере участь у 

діяльності впливових міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, СНД та інших 

організаціях) у тому обсязі, який необхідний для ефективного забезпечення 

національних інтересів. 

У продовження можемо відзначити аспекти зовнішньої політики нашої 

країни, а саме: 

1) Україна є європейською державою, яка покликана зміцнювати та 

розширювати відносини з іншими країнами Європи, а також колишнього 

СРСРтощо; 

2) Україна є морською державою. Це зумовлює необхідність розвитку 

взаємовигідних відносин із країнами Чорноморського і  

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

власними сировинними ресурсами, вона має турбуватися про їх отримання 

від інших держав, які ними володіють [19]. 

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

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

економічної, гуманітарної, інформаційної і психологічної складових. Разом із 

тим, у законодавчо визначеному переліку  відсутні як такі інформаційні, 

інформаційно-інструментальні загрози, а також загрози психологічної дії 

іноземних держав, яка спрямована на порушення оптимального 

функціонування систем державного управління, зокрема військового. 

Некоректним також є визначення (в якості загроз воєнній безпеці) 

прорахунків і бездіяльності органів державної влади, зокрема таких:  

– небезпечне зниження рівня забезпечення військовою та спеціальною 

технікою й  озброєнням нового покоління Збройних Сил України;  

– повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забезпечення 

програм реформування військово-оборонного промислового комплексу 

нашої держави;  

– накопичення значної кількості застарілої та непотрібної військової 

техніки, озброєння та небезпечних вибухових речовин. 

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

зазначених проблемних питань – безпосередня функція самих органів 

державної влади.  

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

прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2010 р.  

Зазначимо, що наведені вище принципи, на яких ґрунтується 

внутрішня та зовнішня державна політика України у сфері національної 

безпеки, засвідчують таке:  

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

принципів (оскільки вони об’єднують основоположні засади, які 

відзначаються різною правовою природою);  
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– по-друге – принципи, починаючи з першого і закінчуючи восьмим, є 

нічим іншим, як загально визнаними принципами міжнародного публічного 

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

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

принципами процесуально-процедурними, оскільки відзначаються 

праксеологічним і установчо-технічним характером. Тому можуть 

застосовуватися нашою державою у випадках, по-перше, оцінювання на 

відповідність вітчизняного законодавства (нормам міжнародного публічного 

права), а по-друге, здійснення певних дій та/або настання відповідних подій, 

які мають відношення до суверенітету України або наносять їй шкоду, як 

суб’єкту такого права;  

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

рівноправності та самовизначення народів і націй відсутній серед загально 

визнаних принципів сучасного міжнародного публічного права [18].  

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

Радою України 6 грудня 1991 року. Даний документ закріплює засади 

оборони нашої держави, а також повноваження інститутів публічної влади у 

цій сфері, а саме: 

– органів державного військового управління; 

– органів місцевого самоврядування; 

– місцевих державних адміністрацій; 

– підприємств, установ, організацій та ін.  

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

неї Президент України приймає рішення про загальну або часткову 

мобілізацію, введення воєнного стану в державі або окремих її місцевостях, а 

також щодо застосування Збройних Сил України та інших військових 

формувань, які утворені відповідно до законів України. Президент України 

подає письмово оформлене рішення до Верховної Ради України  на  

схвалення (затвердження), а також вносить до Парламенту України подання 

щодо оголошення стану війни у ній.  
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Органи державної влади й органи військового управління вживають 

заходів, необхідні для відсічі агресії. На підставі затвердженого рішення 

Президента України щодо оголошення стану війни Збройні Сили України 

разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії. З 

моменту оголошення такого стану чи фактичного початку воєнних дій 

починається відлік воєнного часу, що закінчується у день припинення стану 

війни.  

Узагальнення положення аналізованого Закону дозволило визначити, 

що за структурною ієрархією цей документ мав би забезпечити розвиток і 

конкретизацію концептуальних основ національної безпеки України щодо 

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

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

року) і не ще не приведений у відповідність до положень Закону України 

«Про національну безпеку України» (2018 р.) . Ця неузгодженість стосується, 

насамперед, питань розвитку базового принципу організації оборони 

держави, який визначає блоковий  статусу країни. Відтак, можемо 

наполягати, що засади оборони, викладені в Законі «Про оборону України», 

не дають відповіді на головні питання, а саме: за яким механізмом  

відбувається забезпечення оборони держави і як наша країна має взаємодіяти 

в межах колективною системами безпеки (зокрема із НАТО). 

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

[там само] не прописані належним чином процедура й умови взаємодії усього 

інституційного сектору безпеки й оборони України, тобто Збройних Сил 

України, Національної Гвардії України та інших військових формувань. 

Спроба вирішити це питання здійснена в межах Закону України «Про 

національну безпеку України». Власне кажучи, потребують розподілу 

функції та завдання суб’єктів цього сектору, меж їх відповідальності і, що 

важливо, інституційного механізму державного управління в цій сфері як 

ієрархізованої системи. Відзначимо, що поняття «сектор безпеки й оборони 

України» потрапило до переліку основних термінів і знайшло своє 
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відображення уже в Законі України «Про національну безпеку України» [22]. 

На увагу заслуговують також подані в Законі України «Про оборону 

України» [15] заходи організаційного характеру щодо забезпечення оборони 

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

переконання, зазначені заходи потребують розширення, а також урахування 

низки чинників, а саме: 

– тенденцій розвитку сучасної військової боротьби; 

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

вищевказаними складовими (інформаційною, ідеологічною та іншими).  

Розвиток засобів збройної боротьби із загрозами та небезпеками змінює 

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

Україну) стає не стільки оволодіння територіями, скільки досягнення 

бажаних змін у стані й режимах функціонування держави й її об’єктів. 

Зважаючи на це, можемо стверджувати, що відбувається трансформація 

змісту поняття «національна безпека й оборона держави», оскільки 

ключовими ланками починають ставати її стратегічні об’єкти. 

Принагідно відзначимо, що аналізований Закон України «Про оборону 

України» [15] містить низку недоліків змістовно-логічного характеру. 

Йдеться мова, зокрема про положення, які стосуються підготовки держави до 

оборони в мирний час, що передбачає, на думку законодавця, здійснення 

заходів у зовнішньополітичній сфері, які спрямовані на запобігання 

збройному конфлікту та відсічі збройній агресії [там само]. Таке положення 

суперечить формальній логіці, адже відсіч потенційній збройній агресії є 

завданням держави та її органів під час воєнного часу. На підставі 

викладеного можемо відзначити, що Закон України «Про оборону України» 

містить застарілі норми, які повною мірою не враховують концептуальні 

зміни в засадах гарантування та підтримки національної безпеки й  оборони 

України.  

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

№ 381/2011, у якому визначено завдання Міністерства закордонних справ 
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України» (МЗС України). Цим Указом  затверджене відповідне Положення 

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

кшталт МВС України) є центральним органом виконавчої влади. Його 

діяльність спрямовується і координується Урядом України, що (діяльність) 

охоплює формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері 

зовнішніх відносин нашої держави. Принагідно відзначимо, що основними 

завданнями МЗС України є такі: 1) забезпечення впровадження зовнішньо 

політичної діяльності України, а також проведення її зовнішньо політичного 

курсу, який спрямований на розвиток економічних, політичних, соціально-

гуманітарних, організаційно-правових, наукових, науково-технічних та 

інших зв’язків з іноземними країнами й міжнародними організаціями; 

2) здійснення аналізу відповідних тенденцій в означеній сфері з урахуванням 

цих зв’язків; 3) забезпечення зміцнення незалежності, захисту державного 

суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів 

України, її національних інтересів, що можливо за рахунок застосування 

відповідних дипломатичних засобів; 4) координація заходів, які 

здійснюються іншими органами виконавчої влади з метою провадження 

єдиного зовнішньо політичного курсу України та ін. [там само]. 

 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 

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

було затверджене Указом Президента України від 26 травня 2015 року 

№ 287/2015 , і ми вже частково вище про нього згадували. Згідно з основних 

цілей Стратегії нацбезпеки України є такі:  

1) мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для 

відновлення територіальної цілісності нашої держави (у межах міжнародно-

визнаного державного кордону України);  

2) гарантування її мирного майбутнього як суверенної, незалежної, 

демократичної, соціальної та правової держави;  

3) утвердження прав і свобод людини та громадянина, що вимагає 

забезпечення нової якості соціально-економічного та соціально-
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гуманітарного розвитку; 

4) реалізація інтеграційних прагнень України, зокрема щодо вступу до 

Європейського Союзу, а також формування умов щодо вступу в НАТО [там 

само].  

Для досягнення вещевказаних цілей необхідне здійснення низки 

заходів із зміцнення Української держави, що можливо такими шляхами: 

1) забезпечення стабільного суспільно-політичного та соціально-

економічного розвитку України; 2) формування якісно-нормотворчої 

ефективної державної політики, спрямованої на дієвий захист національних 

інтересів (в економічній, соціальній, гуманітарній, екологічній, 

інформаційній та інших сферах); 3) комплексного вдосконалення системи 

підтримки національної безпеки, що вимагає створення ефективного сектору 

безпеки й оборони України, про який йтиметься в роботі далі; 4) зміцнення 

зовнішньо політичного позиціонування України на світовій арені з метою 

гарантування власної безпеки в умовах її нестабільності, а також 

неврівноваженості глобальної системи безпеки. 

Слід підкреслити, що в Стратегії національної безпеки України 

визначається необхідність щодо реформування системи державного 

управління у сфері забезпечення такої безпеки. Воно має ґрунтуватися на 

принципах верховенства права, рівності громадян перед законом, чесності та 

прозорості влади, причому пріоритетом цього реформування повинен бути 

захист прав, свобод і законних інтересів громадян та інших національних 

інтересів України, зважаючи на її складові (суспільну та державну).  

Разом із тим, реформування системи державного управління у сфері 

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

корупціонерів й агентури іноземних спецслужб, непрофесіоналів, політичної 

кон’юнктури, унеможливлення переважання особистих (та\або 

корпоративних) інтересів над загальнонаціональними та суспільними; по-

друге, реформування інституту державної служби, формування 

висококваліфікованого, патріотичного налаштованого та політично 
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нейтрального корпусу державних службовців; по-третє, оновлення системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і працівників органів місцевого самоврядування; по-четверте, 

упровадження сучасних етичних норм для держслужбовців і цих працівників, 

а також військовослужбовців і працівників правоохоронних органів для 

підтримки нацбезпеки, починаючи з локального рівня; по-п’яте, 

децентралізації певних функцій держави та бюджетних ресурсів, за умови 

забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності державних органів, що 

можливо, за рахунок розвитку електронного врядування та демократичного 

цивільного контролю. 

Крім того, військова агресія Росії проти України значною мірою 

позначилася на підвищенні актуальності питання щодо реформування не 

тільки вітчизняних інституцій, які формують відповідний сектор 

національної безпеки й оборони, а також на зарубіжних інституціях, зокрема 

на Раді Безпеки ООН. Відтак, у рамках роботи Генеральної Асамблеї ООН (у 

т. ч. цьогорічної) увага зосереджується на підтримці таких ініціатив з 

реформування Ради Безпеки ООН, які передбачають забезпечення її 

адекватного реагування на порушення міжнародного права, навіть якщо 

порушник є постійним членом цієї організації [18]. 

Щодо субрегіонального рівня забезпечення нацбезпеки, то Україна 

продовжуватиме активно використовувати існуючі формати, а саме:  

1) «Веймарський трикутник»; 

2) «Вишеградську групу»; 

3) ГУАМ; 

4) ЦЄІ; 

5) ОЧЕС тощо. 

На наше переконання, це також сприятиме забезпеченню захисту 

територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, реалізації 

економічних й енергетичних проектів та ініціатив. При цьому з аналізованої 

Стратегії національної безпеки України випливає, що (з метою здійснення 
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активної зовнішньо політичної діяльності) розвиток МЗС України повинен 

бути спрямований на формування відповідного зовнішньо політичного 

відомства на кшталт європейського, завданням якого буде ефективне 

просування національних інтересів України у світі. 

Підійшовши до аналізу нового спеціального законодавчого документу 

у сфері національної безпеки України, можемо зазначити, що раніше од 

нього прийняті нормативно-правові акти в цій сфері забезпечують 

характеристику державної безпекової політики України за такими етапами 

формування та реалізації:  

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

конституційний», під час якого було проголошено державний суверенітет 

України, її незалежність, а також безядерний статус); 

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

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

зовнішньо політичної діяльності України, що спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки, а також установлення в галузевому 

законодавстві відповідних засад державної безпекової політики); 

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

стабільний», що відзначається необхідністю систематизації й уточнення 

засад безпекової політики України через значну негативну дію внутрішніх і 

зовнішніх чинників (фінансово-економічну кризу, зміни в системі 

колективної безпеки тощо), а також важливістю здійснення регулярного 

моніторингу й аналізу цих чинників; 

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

нестабільний», під час якого відбувалося реактивне державноуправлінське 

реагування на складні суспільно-політичні проблеми у сфері національної 

безпеки України, які відзначаються здатністю до модифікації й активізації 

або, навпаки, латентністю, що відбулося завдяки оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади, затвердження нової стратегії); 

– п’ятий етап – з липня 2018 р. і до цього часу («новаційний», який 
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передбачає упровадження низки законодавчих новацій у декількох 

напрямках, а саме: демократичного цивільного контролю, стратегічного 

планування, оборонного бюджетування тощо).  

Одразу відзначимо, що В. Колесником і Т. Стукаліним [106; 276] також 

запропоновано здійснення періодизації становлення та розвитку державного 

управління у сфері національної безпеки. Періодизація цих авторів 

передбачає визначення основних напрямків еволюційного розвитку теорії 

державного управління у сфері безпеки й оборони, у яких окреслено 

теоретичні підходи до формування національних оборонних систем в 

історичній ретроспективі, а також динаміку розвитку концепцій колективної 

безпеки (упродовж ХХ – початку ХХІ ст.) [там само]. 

Розширення за деякими напрямками безпеки відносин України з 

державами-членами міжнародного співтовариства, поглиблення 

євроінтеграції України в політичній, економічній та інших сферах, а також 

зовнішня агресія щодо неї зумовлюють потребу вдосконалення вітчизняного 

організаційно-правового державного управління у сфері національної 

безпеки, що охоплює, на наш погляд, таке:  

– поглиблення нормативно-правового забезпечення внутрішньо- та 

зовнішньо політичної діяльності України в цій сфері;  

– удосконалення механізму координації діяльності державних 

інституцій із недержавними в питаннях забезпечення національної безпеки;  

– підвищення злагодженості функціонування всього механізму 

здійснення внутрішньої і зовнішньої без пекової політики нашої держави в 

умовах нестабільності;  

– проведення інвентаризації чинних угод і домовленостей у цій сфері, 

які існують між Україною та іншими державами. 

Зважаючи на це й ураховуючи необхідність досягнення суспільно-

політичного балансу, завданням України є забезпечення реалізації 

відповідного спеціального законодавчого акту – Закону України «Про 

національну безпеку України» .  



 50 

Разом із тим, потрібно розробити спеціальний закон «Про основні 

напрями внутрішньої та зовнішньої безпекової політики України». На нашу 

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

внутрішньої та зовнішньої політики держави на «новітньому етапі» її 

функціонування, а також закріпити систему функцій і механізмів здійснення 

такої політики (з метою уточнення функцій щодо розробки та реалізації 

зовнішньополітичних безпекових рішень і встановлення засобів 

інституційної координації діяльності органів виконавчої влади у сфері їх 

виконання). Удосконалення організаційно-правового забезпечення 

внутрішньої і зовнішньо політичної діяльності держави у сфері національної 

безпеки передбачає уточнення специфічного напрямку публічно-політичного 

процесу, який пов’язаний з залученням до нього недержавного сектору та 

комплексного врахування загроз йому, оскільки вони можуть відзначатися як 

конструктивним, так і деструктивним характером.  

12. У 2018 році у Верховній Раді України було прийнято за поданням 

Президента України закон [222], який закріплює засади національної безпеки 

нашої держави. Цей документ визначає рух України у напрямку Євросоюзу 

та НАТО. Крім того, він передбачає розвиток держави навіть в умовах 

воєнного конфлікту, а в деяких положеннях і дії в умовах воєнного стану.  

Війна на сході України й окупація частини її території, які почалися з 

2014 року, змусили керівництво держави реформувати оборонний сектор. Без 

оновленої законодавчої бази це неможливо. Дуже логічно і цілком природно, 

що новий закон про національну безпеку, підготовлений в умовах зовнішньої 

агресії  відрізняється від законів про національну безпеку й оборону країни 

на початку 2000-х (хоча і попередні містили положення іще старіших 

законів 90-х років).  

Варто зазначити, що новий Закон України «Про національну безпеку 

України» (Додаток 1) містить прикінцеві положення, у яких указано, що 

після прийняття цього закону втрачають свою чинність три вже чинних 

законодавчих документа, а саме:  
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– Закон України «Про основи національної безпеки України» 

(2003 року); 

– Закон України «Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» (2003 року); 

– Закон України «Про організацію оборонного планування» (2005 

року). 

Для того, щоб зрозуміти, навіщо прийнято було новий закон, якщо є аж 

три старих, варто порівняли ці та інші документи (Додаток 2). За цих умов 

стає зрозумілим, що в новому документі визначені пріоритети розвитку армії 

та всього силового блоку. При цьому Закон України «Про національну 

безпеку України»  містить шість розділів.  

У Розділі І подано визначення термінів, які використовуються у сфері 

нацбезпеки й оборони [там само]. 

Розділ ІІ закріплено правові засади та принципи державної політики у 

сфері національної безпеки і оборони, фундаментальні національні інтереси 

України, серед яких такі: забезпечення державного суверенітету і 

територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та 

в Організації Північно-Атлантичного договору [там само]. 

Розділ ІІІ визначає засади та механізми цивільного демократичного 

контролю, повноваження у здійсненні такого контролю законодавчої, 

виконавчої й судової влади, органів місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства. 

Розділ IV визначає інституціональні засади державної політики у сфері 

нацбезпеки, зокрема склад сектору безпеки і оборони, правовий статус 

основних органів, що входять до його складу, а також управління та 

координацію у сфері національної безпеки [там само].  

Розділ V регулює планування у сфері національної безпеки і оборони, 

визначає основні документи довгострокового планування, зокрема Стратегію 

національної безпеки України, Стратегію воєнної безпеки України, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2198-15
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Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегію 

розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегію 

кібербезпеки України, Національну розвідувальну програму, також порядок 

їх формування та реалізації у документах середньострокового та 

короткострокового планування. При цьому правила і процедури, передбачені 

у проекті закону, спрямовані на мінімізацію ризиків вчинення корупційних 

правопорушень, зокрема шляхом чіткішого визначення правового статусу 

органів влади та посадових осіб, які забезпечують реалізацію державної 

політики у сфері національної безпеки, а також запровадження механізмів 

парламентського контролю [там само]. 

Розділ VІ визначає перехідні положення, наприклад, щодо уведення в 

дію правових норм, якими визначають нові правила затвердження 

кандидатури Міністра оборони України тощо [там само]. 

Відзначимо, що принциповою відмінністю Закону України «Про 

національну безпеку України» є те, що він передбачає розвиток держави в 

умовах воєнного конфлікту, зовнішньтої агресії, а також містить положення, 

якими передбачено дії в умовах воєнного стану. Автори цього документу 

намагалися прописати, хто кому буде підпорядковуватися, хто за що 

відповідає і хто буде нести відповідальність за тих чи інших умов [46]. 

Наступна особливість даного закону  стосується оборонного бюджету 

України, що передбачає здійснення бюджетного планування на основі 

спроможностей. Як зазначив старший оборонний радник Стівен 

Сільверстайн (США), максимально ефективне використання наявних коштів 

і розумна ієрархія пріоритетів – квінтесенція оборонного бюджетування. У 

НАТО його планують таким чином: «на що ми сьогодні витрачаємо кошти → 

на що в наступному періоді → скільки залишилося → як ми можемо 

правильно використати залишок». Одним із найважливіших положень нового 

закону [там само] є чітко визначений річний обсяг видатків на фінансування 

сектору безпеки та оборони України. Він має становити не менше 5% 

запланованого обсягу ВВП, з яких не менше 3% повинні йти виключно на 
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сили оборони. Розмір видатків на оборонно-промисловий комплекс має бути 

не менше 0,5%. 

 

2.2. Особливості організаційного забезпечення механізмів держави 

щодо забезпечення національної безпеки України 

 

Як зазначалося вище, систему державного управління у сфері 

забезпечення національної безпеки приводить певний механізм, зокрема 

організаційний, представлений відповідними інституціями – державними, 

регіональними, а також недержавного сектору.  

Можемо відзначити, що до предмету відання державних органів у 

сфері національної безпеки належиться регламентація таких питань:  

– державний устрій і територія країни;  

– визначення і захист прав та свобод людини й громадянина;  

– установлення системи державних органів (законодавчої, виконавчої 

та судової влади);  

– формування вертикалі органів державної влади;  

– визначення державної політики і державних програм у сфері 

державного, економічного й екологічного розвитку України;  

– фінансове, валютне, кредитне, митне регулювання, грошова емісія;  

– формування, наповнення тощо державного бюджету, стягування 

податків і зборів;  

– формування й експлуатація державних енергетичних, транспортних, 

інформаційних та ін. систем; 

– здійснення зовнішньої державної політики й участь у міжнародних 

відносинах, зокрема в зовнішньоекономічних;  

– гарантування оборонної та військової безпеки, забезпечення розвитку 

оборонно-промислового виробництва;  

– визначення статусу та охорона державного кордону, територіального 

моря, повітряного простору;  
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– реалізація функцій судоустрою; 

– формування й оновлення вітчизняного законодавства; 

– розвиток державної служби. 

До спільної компетенції державних і регіональних органів влади у 

сфері забезпечення національної безпеки можна віднести таке [145; 191]:  

– захист прав і свобод людини і громадянина;  

– захист прав національних меншин;  

– забезпечення законності і правопорядку, громадської безпеки;  

– забезпечення режиму прикордонних зон;  

– забезпечення раціонального природокористування;  

– охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної 

безпеки, координація питань охорони здоров'я;  

– здійснення заходів щодо попередження та ліквідації наслідків дії 

катастроф, стихійних лих, епідемій, епізоотій;  

– установлення загальних принципів організації системи органів 

державної влади і місцевого самоврядування;  

– координація міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків 

(транскордонного й прикордонного співробітництва) тощо. 

 Верховна Рада України є вищим органом законотворчості країни і 

складовою частиною інституційної системи національної безпеки. Цей орган 

визначає пріоритети в системі забезпечення такої безпеки, а також дає 

державну оцінку суспільно небезпечним посяганням на конституційні засади 

України, визначаючи, які протиправні дії відносяться до особливо 

небезпечних правопорушень. Парламент України наділений пріоритетним 

правом в організаційно-правовому і матеріальному забезпеченні діяльності 

органів безпеки. Ці пріоритети встановлюють порядок організації і діяльності 

даних органів, створюють законодавчу основу їх функціонування, 

визначають бюджетні асигнування на їх фінансування тощо . 

Так, до відання ВРУ у сфері забезпечення національної безпеки 

належить: затвердження зміни державних кордонів; затвердження указів 
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Президента України про введення воєнного стану та надзвичайного стану 

(протягом 2 днів з моменту звернення Президента України) [210; 222, абз. 3 

ч. 5 ст. 18]; вирішення питання про можливість використання збройних сил 

за межами території держави тощо. ВРУ приймає закони, голосує за 

кандидатуру Голови Уряду, а також вирішує питання про довіру йому, 

призначає і звільняє з посади ряд вищих посадових осіб у сфері забезпечення 

національної безпеки тощо. 

Варто відзначити, що ВРУ володіє відповідними контрольними 

функціями як у сфері забезпечення нацбезпеки, так і щодо органів безпеки, а 

саме: здійснює контроль їх кадрової політики, не рідше одного разу на рік 

заслуховує доповіді Президента України, у т. ч. про стан безпеки країни та 

основні завдання політики національної безпеки на короткострокову, 

середньострокову і довгострокову перспективи; ратифікує та денонсує 

міжнародні договори з питань забезпечення нацбезпеки; стверджує 

представлені Президентом України кандидатури на посади керівників 

відомств в означеній сфері; приймає щорічні письмові звіти від Уряду, 

Служби безпеки України й Управління державної охорони України щодо 

діяльності складових сектору безпеки та оборони .  

Законом України «Про національну безпеку України» ВРУ також 

надані повноваження щодо здійснення цивільного контролю разом з іншими 

суб’єктами, що передбачає створення відповідних комітетів, а також 

тимчасових спеціальних комісій, зокрема для розслідування чи контролю 

питань, які мають суспільний інтерес [222, ч. 2, 3 ст. 6]. Крім того, 

парламентський контроль у сфері нацбезпеки включає діяльність 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, повноваження 

якого визначені законом [там само, ч. 4 ст. 6]. Діяльність Уповноваженого є 

надзвичайно важливою, і згідно з Конституцією України охоплює контроль 

за додержанням прав і свобод людини та громадянина [108, ст. 101]. 

Зважаючи на вимоги часу та суспільств, уважаємо, що важливим є 

визначення статусу військового омбудсмена; у нього мають бути певні 
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процесуальні повноваження. В Україні правами військовослужбовців 

опікується Представник Уповноваженого з питань захисту прав 

військовослужбовців. Він реалізує свої повноваження за двома напрямками, а 

саме: моніторингове відвідування військових частин; розгляд скарг, заяв і 

повідомлень про порушення прав громадян-військовослужбовців. Крім того, 

існує Представник Уповноваженого з дотримання соціальних та економічних 

прав та інші його представники. 

У цьому контексті можемо зауважити, що інститут Омбудсмена з 

питань захисту прав військовослужбовців, як інструмент забезпечення прав 

цих осіб, доцільно розвивати в Україні, але з певним уточненням. Як зазначає 

С. Полторак, у світі сформувалося декілька моделей розвитку цього 

інституту [206]. У Канаді, наприклад, запроваджена модель, яка передбачає, 

що Омбудсмен з прав військовослужбовців діє в структурі відповідного 

Міністерства оборони. Дана посадова особа є незалежним суб’єктом, який 

доповідає про результати своєї діяльності безпосередньо міністру. В Україні 

створення окремого парламентського Омбудсмена може зайняти тривалий 

час, оскільки це нововведення передбачає відповідне оновлення вітчизняного 

законодавства, насамперед, Конституції.  

 Наразі його функції виконує Державна служба України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, яка (служба) має 

стати основою для цього Міністерства. Воно має оптимізувати роботу 

державних органів і установ у швидкому й якісному наданні послуг 

ветеранам. База даних цього Міністерства повинна містити інформацію 

щодо кожного ветерана, який матиме можливість створити власний е-

кабінет, завдяки якому матиме змогу замовляти необхідні послуги й 

отримувати інформацію. Погоджуємося, що реалізація концепту «е-

кабінет ветерана» є надзвичайно актуальною, але її можуть здійснювати 

органи соцзахисту.  

На наше переконання, дійсно, необхідною є оптимізація роботи 

державних інституцій у цьому напрямку. Вона, проте, має забезпечити 
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комплексне вирішення проблемних питань, які виникають у сфері захисту 

прав військовослужбовців, а також ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів нацполіції та деяких інших осіб. 

Відтак, уважаємо, що існує потреба в розвитку вітчизняного інституту 

Омбудсмена, зокрема в напрямку введення посади Уповноваженого з прав 

військовослужбовців і ветеранів [13]. 

Повертаючись до плану нашого дослідження, відзначимо, що 

істотними правами у сфері забезпечення національної безпеки наділений 

Президент України. Він спільно з ВРУ визначає стратегію внутрішньої і 

зовнішньої безпеки. Усі структури безпеки (силові міністерства і відомства) 

знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні. Президент України 

контролює і координує їх діяльність і в межах визначеної Конституцією 

України компетенції приймає оперативні рішення з питань забезпечення 

національної безпеки. Відповідно до чинного законодавства Президент 

України в надзвичайних ситуаціях оголошує відповідний надзвичайний стан, 

вирішує питання громадянства, реалізує право помилування, стверджує 

доктрину військового будівництва тощо. Він же формує Раду Безпеки й 

оборони України, є верховним головнокомандуючим Збройними силами 

нашої держави. 

Значну роль у забезпеченні національної безпеки відіграє Уряд України 

і вся система органів виконавчої гілки влади в цілому. У межах своїх 

повноважень він з урахуванням сформульованих пріоритетів у сфері 

забезпечення безпеки країни координує діяльність центральних органів 

виконавчої влади, а також органів виконавчої влади на місцях (загальної та 

спеціальної компетенції), а також формує в установленому порядку статті 

державного бюджету для реалізації конкретних цільових програм у цій 

галузі. Будучи вищим виконавчим і розпорядчим органом, Уряд вживає 

необхідних заходів у сфері підтримки безпеки країни, проводить в життя 

закони й укази Президента України, які стосуються цієї сфери, у межах своєї 

компетенції організовує та контролює розробку і реалізацію заходів щодо 
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забезпечення безпеки міністерствами і відомствами (службами, агенціями 

тощо). При цьому на органи виконавчої влади країни покладається в межах їх 

компетенції обов’язок із виконання положень законодавства з питань 

безпеки, організація розробки та реалізації державних програм і здійснення 

системи заходів щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства і 

держави . 

Діяльність указаних інституцій при здійсненні правосуддя і 

прокурорського нагляду пов'язана з охороною від протиправних посягань на 

конституційний лад країни, її політичну й економічну основу, соціальні, 

майнові, особисті та ін. права й свободи громадян, а також з підтриманням 

законності і правопорядку. Місце органів судової влади і прокурорського 

нагляду в інституційній системі забезпечення національної безпеки може 

бути визначено через їх узаємодію з іншими суб'єктами забезпечення такої 

безпеки. У систематизованому законодавчо оформленому вигляді механізм 

цієї взаємодії ще не сформований, що ускладнює практичну його реалізацію. 

У необхідних випадках в судовому провадженні і в процесі прокурорського 

нагляду забезпечується захист громадян, громадських організацій та 

об'єднань, права яких були порушені у зв'язку з діяльністю держави щодо 

забезпечення безпеки [116; 136]. 

Розглядаючи склад сектору безпеки й оборони України (рис. 3.1), 

визначений у ч. 2 ст. 12 Закону України «Про національну безпеку України», 

основними органами в її забезпечення є такі інституції: Міністерство 

оборони, Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія України, Нацполіція 

України, Держприкордонслужба України, Державна міграційна служба 

України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, СБУ, 

Управління держохорони, Держслужба спецзв'язку та захисту інформації, 

Державна спеціальна служба транспорту України, Апарат РНБО, 

розвідувальні органи, центральний орган виконавчої влади щодо військово-

промислової політики тощо (курсив наш – С.К.). 

Разом із тим, забезпечення національної безпеки в системі державної 
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виконавчої влади відноситься також до функціональної компетентності таких 

органів:  

– Міністерства закордонних справ України;  

– Міністерства юстиції України; 

– Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

– Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; 

– Міністерства інфраструктури України; 

– Міністерства охорони здоров’я України; 

– Міністерства соціальної політики України; 

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

і підпорядкованих їм органів (див. Єдиний веб-портал органів виконавчої 

влади України [89].  

Щодо Міністерства внутрішніх справ України, то останні зміни у 

законодавстві про нацбезпеку й оборону [222; 232] не суперечать прямим 

законам, які стосуються правоохоронних органів, а також документам щодо 

розвитку системи МВС України (див. Стратегію розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року) [232]. МВС України 

покликане здійснювати повноваження щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та громадської безпеки, охорони власності і громадського порядку; 

вживає заходів щодо попередження та припинення злочинних й 

адміністративних правопорушень, розкриття злочинів; організовує діяльність 

органів внутрішніх справ і внутрішніх військ щодо виконання покладених на 

них завдань та обов'язків. Реалізуючи ці завдання, МВС України і його 

органи на місцях здійснюють такі функції в інтересах забезпечення 

національної безпеки, як боротьба з протиправними посяганнями на життя, 

здоров'я, честь, гідність, права і свободи громадян; організація і проведення 

профілактики правопорушень; підтримання порядку в громадських місцях, 

безпеки дорожнього руху, правил користування матеріалами, предметами і 

речовинами, які підпадають під дозвільну систему; участь в охороні 

державного кордону, розшуку злочинців і зниклих іноземців на території 
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країни; здійснення заходів з підтримки прикордонного режиму, режиму 

в'їзду-виїзду та перебування на території України іноземців; реєстрація 

громадян за місцем перебування (проживання); здійснення охорони об'єктів 

колективної і державної власності й особистого майна громадян; здійснення, 

слідства й оперативно-розшукової діяльності; забезпечення режиму 

надзвичайного та воєнного стану; здійснення антитерористичної та іншої 

правоохоронної діяльності в межах наданої компетенції тощо [ 18]. 

Кабінет Міністрів України спрямовує та координує через Міністра 

внутрішніх справ України діяльність таких органів: Нацполіції України, 

Нацгвардії України, Держприкордонслужби України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби України 

[там само, ч. 3 ст. 18]. 

Варто відзначити, що кожен з цих органів здійснює розробку 

пропозицій щодо державної політики у відповідній сфері [16]. Так, ДСНС 

України здійснює розробку пропозицій щодо державної політики в галузі 

цивільного захисту, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій (НС), катастроф і стихійних лих; керує цивільною обороною країни, 

її формуваннями, зокрема пошуково-рятувальними; забезпечує 

функціонування єдиної державної системи попередження і ліквідації НС, 

керує роботами з ліквідації великих аварій і катастроф; організовує 

попередження і гасіння пожеж в адміністративно-територіальних утвореннях, 

на об'єктах, критично важливих для безпеки держави, об'єктах культурної 

спадщини, а також при проведенні заходів державного рівня з масовим 

зосередженням людей; координує роботи з мобілізаційної підготовки 

народного господарства країни, застосування сил цивільної оборони для 

виконання оборонних завдань; здійснює державне регулювання пожежної 

безпеки при використанні атомної енергії, керівництво у створенні і 

підтримці в стані постійної готовності технічних систем управління 

цивільного захисту і систем оповіщення населення про небезпеки, що 

виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій; здійснює 
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контроль створення локальних систем оповіщення в районах розміщення 

потенційно небезпечних об'єктів; спільно з іншими органами виконавчої 

влади веде розробку пропозицій, що стосуються режимів 

природокористування, безпечного проживання населення та господарської 

діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного та ін. забруднення; 

інформує населення через засоби масової інформації та з використанням 

інших каналів зв’язку про надзвичайні ситуації та пожежі; забезпечує 

протипожежну безпеку та безпеку людей на водних об'єктах; здійснює 

нагляд за виконанням органами виконавчої влади й органами місцевого 

самоврядування, організаціями та громадянами встановлених вимог з 

цивільної безпеки, а також щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій в межах своїх повноважень. 

З метою аргументації висловлених пропозицій щодо включення до 

сектору безпеки ряду інституцій уважаємо за потрібне зазначити, що 

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) здійснює державне 

управління у сфері відносин, які виникають між Україною й іноземними 

державами, міжнародними організаціями; розробляє загальну стратегію 

зовнішньої політики і подає відповідні пропозиції Президенту України; 

реалізує її зовнішньополітичний курс; координує міжнародні зв'язки її 

адміністративно-територіальних утворень; забезпечує дипломатичними 

засобами захист суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та інших 

інтересів держави на міжнародній арені; захищає права й інтереси громадян, 

а також юридичних осіб України за кордоном; забезпечує дипломатичні і 

консульські відносини України з іноземними державами та міжнародними 

організаціями; координує діяльність і здійснює контроль за роботою інших 

органів виконавчої влади з метою проведення єдиного політичного вектору у 

відносинах з іноземними державами та міжнародними організаціями [129]. 

Вирішенням питань, пов'язаних щодо розробки та реалізації правової 

політики держави, зміцненням законності і правопорядку, наданням 

юридичної допомоги населенню, забезпеченням судової діяльності та 
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виконанням покарань, а також реалізацією функцій контролю у сфері 

національної безпеки, займається Міністерство юстиції України (Мін’юст 

України). На підставі аналізу вітчизняного законодавства можемо зауважити, 

що до його компетенції належить таке: проведення експертизи законів 

України, узагальнення пропозицій органів виконавчої влади з питань 

нормотворчої діяльності, координація роботи з підготовки правових 

документів та участь за можливості та необхідності в їх підготовці, 

здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, 

прийнятих органами виконавчої влади й органами місцевого 

самоврядування. Мін’юст України здійснює реєстрацію прав на нерухоме 

майно й угод з ним; координує діяльність щодо державної реєстрації актів 

цивільного стану, веде державний реєстр нормативно-правових актів і 

загально правовий класифікатор галузей законодавства; забезпечує 

виконання кримінальних покарань тощо [16]. 

Крім того, Мін’юст України розробляє пропозиції щодо приведення 

чинного законодавства про національну безпеку у відповідність з 

Конституцією України і прийнятими законами, аналізує й узагальнює 

пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Президента й 

Уряду України; представляє в установленому порядку пропозиції про 

підготовку та виконання міжнародних договорів, укладених Україною з 

питань правового співробітництва; вирішує інші завдання щодо реалізації 

державної політики у сфері юстиції, що є важливою частиною 

загальнодержавної системи забезпечення безпеки та складовою правової 

основи всіх видів національної безпеки. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України поширює свою 

діяльність на забезпечення економічної безпеки держави. До його функції 

належить підготовка бюджету, контроль його виконання, координація 

українського експорту й імпорту, у тому числі експорту озброєння, сприяння 

розвитку вітчизняної економічної діяльності за кордоном [19]. 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України вирішує 
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завдання, що безпосередньо впливають на військову безпеку держави. У його 

компетенції знаходяться питання визначення і реалізації військово-

промислової та військово-технічної політики держави, здійснення закупівель 

озброєнь, їх розробки та виробництва, створення резервів на випадок 

війни тощо. 

Міністерство інфраструктури України забезпечує національну безпеку 

на повітряному, залізничному, морському, річковому й автомобільному 

транспорті, а також здійснює нагляд у сфері експлуатації засобів зв'язку і 

комунікацій. 

Забезпеченням екологічної та продовольчої безпеки, охороною здоров'я 

населення і навколишнього середовища займаються відповідно Міністерство 

охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, 

Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство аграної 

політики та продовольства України [93]. 

Державна фіскальна служба України (ДФС України) є органом 

виконавчої влади, що здійснює державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, а також щодо адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями (які виникають під 

час застосування податкового, митного та ін. законодавства). Здійснення 

такої політики передбачає виконання функції державного контролю, нагляду, 

зокрема у галузі митної справи, а також функції валютного контролю та 

спеціальні функції з боротьби з контрабандою, іншими злочинами та 

адміністративними правопорушеннями. Діяльність ДФС України спрямована 

на розробку і реалізацію державної політики України у сфері митного 

регулювання товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 

митний кордон України, а також здійснення системи тарифних і нетарифних 

(правоохоронних) заходів у національних інтересах України; забезпечення 

економічної основи суверенітету і безпеки країни. Пріоритетним напрямком 

діяльності ДФС України є: здійснення фіскальної і правоохоронної функцій, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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удосконалення технологій митного оформлення та митного контролю, 

активізація боротьби з контрабандою, економічними злочинами і 

комерційними правопорушень [106]. 

Складовою частиною інституційної системи забезпечення безпеки 

України є Розвідувальні органи, що представляють собою сукупність 

спеціально створюваних державою інституцій, які забезпечують безпеку 

особистості, суспільства і держави від зовнішніх загроз [222, ст. 20]. Їх 

діяльність реалізується шляхом отримання й аналізу відомостей, які 

зачіпають життєво важливі інтереси України в політичній, економічній, 

інформаційній, науково-технічній, екологічній сферах, а також у сфері 

забезпечення безпеки установ і громадян України за межами її території. У 

процесі розвідувальної діяльності органами зовнішньої розвідки 

використовуються гласні і негласні методи і засоби роботи, особливий 

характер яких визначається умовами цієї діяльності. На території нашої 

країни застосування зазначених методів і засобів щодо громадян України не 

допускається. Підкреслимо, що пріоритетні завдання Розвідувальних органів 

визначаються Президентом України, який, у свою чергу, наділений правом 

створювати координаційний орган щодо вчинення розвідувальної діяльності 

[там само, ч. 2 ст. 20]. 

До інститутів виконавчої гілки влади, що безпосередньо здійснює 

спеціальні функції охорони права щодо забезпечення національної безпеки, 

також відноситься Управління державної охорони України. Зважаючи на 

положення ч. 1 ст. 21 Закону України «Про національну безпеку України», 

можемо зауважити, що об'єктами захисту цього Управління є: Президент 

України; особи, які займають вищі державні посади; державні службовці, 

політичні (релігійні) діячі, щодо яких законом передбачена спеціальна 

охорона; глави іноземних держав та урядів, інші офіційні особи іноземних 

держав у період їх перебування на території України. Власне, це Управління 

здійснює держохорону вітчизняних органів державної влади, гарантування 

безпеки посадовців й охорону низки об’єктів, визначених законом. 
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Управління державної охорони України покликане вирішувати завдання 

щодо забезпечення безпеки запропонованих їм об'єктів захисту в місцях їх 

постійного і тимчасового перебування, а також на маршрутах пересування. 

Начальник Управління призначається та звільняється з посади рішенням 

Президента України. 

Ще одним органом, що має підтримувати національну безпеку, є 

Державна служба спеціального зв'язку та інформації, що забезпечує 

інформаційну безпеку і зв'язок для органів державного управління, здійснює 

інформаційно-технологічне й інформаційно-аналітичне забезпечення 

державних органів, технічне обслуговування та програмний супровід 

інформаційно-телекомунікаційних систем і ситуаційних центрів, а також 

інформаційне забезпечення управління державою у воєнний час і при 

надзвичайних ситуаціях. На означену інституцію покладено завдання щодо 

ведення зовнішньої розвідки у сфері шифрованого, засекреченого та іншого 

виду спеціального зв'язку з використанням радіоелектронних засобів; 

забезпечення вищих органів державної влади достовірною інформацією 

зовнішньої розвідувальної діяльності (інформація щодо підтримки 

управління збройними силами і народним господарством в особливий період, 

воєнний час і при надзвичайних ситуаціях, економічна інформація 

мобілізаційного призначення, інформація соціально-економічного 

моніторингу тощо), необхідної для прийняття рішень у сфері національної 

безпеки, оборони, економіки, науки і техніки, міжнародних відносин, 

екології, а також мобілізаційної готовності [129]. 

Координуючим міжвідомчим органом інституційної системи 

забезпечення національної безпеки є Рада національної безпеки й оборони 

України . Вона сприяє реалізації функцій Президента України з управління 

державою, формування внутрішньої і зовнішньої політики в галузі оборони і 

безпеки, збереження державного суверенітету України, підтримку соціально-

політичної стабільності в суспільстві, захист прав і свобод громадян. 

Основними напрямками діяльності Ради національної безпеки й 
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оборони України є такі: 

– розробка основних напрямів стратегії забезпечення безпеки України 

й організації підготовки державних програм її забезпечення; 

– підготовка інформації про забезпечення безпеки України для органів 

виконавчої влади з питань внутрішньої, зовнішньої і військової політики, а 

також для розробки правових актів у сфері захисту життєво важливих 

інтересів особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 

загроз; 

– підготовка рекомендацій Президентові України для прийняття рішень 

з питань внутрішньої і зовнішньої політики у сфері забезпечення безпеки 

особистості, суспільства і держави; 

– підготовка оперативних рішень щодо запобігання кризовим і 

надзвичайним ситуаціям, які можуть спричинити негативні соціально-

політичні та інші наслідки, і щодо організації їх ліквідації; 

– розробка пропозицій щодо забезпечення захисту конституційного 

ладу, державного суверенітету і територіальної цілісності України в межах, 

визначених її Конституцією та законами; 

– розробка пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої 

влади (центрального та регіонального рівня) у процесі реалізації прийнятих 

рішень у сфері забезпечення національної безпеки й оцінки їх ефективності; 

– організація роботи постійних і тимчасових міжвідомчих комісій, 

утворених Радою національної безпеки й оборони України (РНБОУ) на 

постійній або тимчасовій основі як головного інструменту з вироблення 

рішень Президента України й удосконалення системи забезпечення безпеки. 

Саме РНБОУ є тим колегіальним дорадчим органом, до складу якого 

входять перші посадові особи держави, які несуть відповідальність за захист 

національних інтересів України в різних сферах життєдіяльності. Вони 

мають із загальнонаціональних позицій виконувати весь різноманітний 

спектр завдань щодо забезпечення нацбезпеки України, уособлюючи єдність 

законодавчої і виконавчої гілок влади. Структурними підрозділами РНБОУ 
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за системоутворюючими видами (напрямками) національної безпеки є різні 

міжвідомчі комісії: з проблем СНД; щодо забезпечення громадської безпеки, 

боротьби зі злочинністю та корупцією; щодо забезпечення конституційної 

безпеки; щодо безпеки у сфері економіки; щодо підтримки інформаційної, 

військової й екологічної безпеки тощо [98; 157]. 

Інституційна система забезпечення національної безпеки України 

функціонує не тільки на центральному, а й на регіональному рівні. Органи 

виконавчої влади на місцях у своїй роботі взаємодіють з загальнодержавними 

органами виконавчої влади з питань виконання вітчизняного законодавства, 

рішень Президента й Уряду України у сфері забезпечення національної 

безпеки, а також державних програм, планів і директив, що видаються 

Верховним Головнокомандувачем Збройними силами України у сфері 

військової безпеки. Вони спільно з органами місцевого самоврядування 

проводять заходи щодо залучення громадян, громадських об'єднань і 

організацій до участі у вирішенні проблем національної безпеки згідно з 

чинним законодавством України, а також вносять свої пропозиції щодо 

вдосконалення системи забезпечення такої безпеки [145]. 

Усі вищевказані органи, які беруть участь у забезпеченні національної 

безпеки України, є державними інституціями. Однак слід мати на увазі, що 

поряд із державною інституційної системою національної безпеки в нашій 

країні продовжує формуватися недержавна система цивільного 

(загальногромадянського) контролю (курсив наш – С.К.). Підґрунтя цієї 

системи складають громадські структури безпеки різного рівня, які 

здійснюють усе більший вплив на структуру інституційного механізму 

нацбезпеки і типологізацію його інститутів [116]. 

Наявність і паралельне функціонування цивільної і державної 

інституційної систем забезпечення безпеки України створюють ту необхідну 

рівновагу, здатну вберегти суспільство і державу від анархії, переходу до 

авторитаризму, диктатури і нового тоталітаризму. Доцільність 

функціонування обох систем безпеки обумовлена тим, що громадянське 
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суспільство і держава – категорії нерівнозначні. Держава покликана служити 

йому, оскільки саме суспільство формує й утримує державний апарат, відтак, 

воно має всі підстави направляти і контролювати її діяльність, виходячи із 

своїх ціннісних уявлень і діючих законів. 

У межах цього підрозділу ми вже дещо зупинилися на характеристиці 

поняття «демократичний цивільний контроль» як останнього законодавчого 

нововведення . Через свою актуальність і важливість для соціально-

економічного розвитку, цей вид контролю має стати предметом окремого 

розгляду. Наразі підкреслимо, що громадяни, громадські та інші організації й 

об'єднання також мають права й обов'язки щодо участі у забезпеченні 

національної безпеки. Держава здійснює правовий і соціальний захист 

громадян, громадських та інших організацій і об'єднань, які сприяють у 

формуванню державної політики у сфері національної безпеки, а також у 

контролі за її виконанням [16]. 

Отже, у цілому діяльність щодо інституційного забезпечення 

національної безпеки України – це інтегрована система ціннісно-

раціональних організаційних дій, обумовлених необхідністю задоволення та 

захисту національних інтересів, яка відзначається соціальною значимістю, 

публічністю, векторністю і легітимністю, при цьому передбачає ефективність 

шляхів і засобів реалізації для забезпечення безпеки особистості, суспільства 

і держави (курсив наш – С.К.). Ця діяльність може розглядатися, з одного 

боку, як певний стан суспільних відносин, а з другого – як комплекс 

спеціальних заходів, спрямованих на її реалізацію. Останнє передбачає 

функціонування державних і недержавних інституцій, покликаних 

спеціальними методами та засобами забезпечити стан захищеності життєво 

важливих інтересів – особистості, суспільства і держави [129]. 

Зважаючи на складові нацбезпеки (визначені в роботі вище), можемо 

стверджувати, що головна мета діяльності всіх інститутів у сфері 

забезпечення національної безпеки – це захист інтересів особистості, 

суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Факторний аналіз 
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функцій державних органів із забезпечення національної безпеки переконує в 

тому, що в Україні основним недоліком існуючої інституційної системи 

забезпечення національної безпеки все ж залишається нерозвиненість її 

основних функціональних елементів. З усіх перерахованих функцій 

численних органів різних гілок влади формується пакет функцій, що 

відповідають наявним потребам забезпечення національної безпеки. При 

цьому відсутня реалізація ключової функції управління – моніторингу, що 

охоплює здійснення аналізу й оцінки реальних і потенційних загроз в різних 

сферах національної безпеки, визначення ступеня адекватності їм вжитих 

заходів захисту і введення державою для цих цілей правових обмежень і 

заборон. У цьому контексті важливим є визначення основних категорій, 

«шкали організаційних пріоритетів у сфері національної безпеки», а також 

здійснення класифікації та ранжування загроз ній (за характером і розмірами 

небезпеки, яку в даний момент вони представляють). Подібна «шкала» не є 

постійною величиною і може зазнавати змін у залежності від конкретної 

ситуації, характеру і ступеня загроз. 

Соціально-економічні, геополітичні, духовні зміни, що відбуваються в 

нашій країні, актуалізували питання забезпечення національної безпеки. 

Сучасні тенденції розвитку внутрішньодержавних і міжнародних відносин 

вимагають нового бачення й упровадження в практику забезпечення 

національної безпеки публічно-управлінських принципів діяльності 

відповідних органів і структур, заснованих на діалектичному поєднанні 

особистого, суспільного і державного. Цей діалектичний узаємозв’язок 

найбільшою мірою проявляється в легітимності державної влади та високо 

моральності суспільства, яка, у свою чергу, впливає як на поведінку людей і 

діяльність органів, покликаних забезпечувати безпеку держави, так і на 

ставлення громадян до органів держави і до їх діяльності. 

Отже, говорячи про забезпечення національної безпеки, вирішуючи 

політичні, економічні, технічні та інші питання, що виникають у зв'язку з 

цим, не можна забувати про те, для чого фунціонує держава, якими засобами 



 70 

це досягається і яку підтримку суспільства отримують її інституції.  

Україна перебуває в складних, нових для неї умовах. Оскільки система 

її безпеки оновлюється разом із політичною системою і державністю, 

необхідно створювати і відповідні інституційні механізми для виявлення та 

попередження загроз національної безпеки, які виникають у цих нових 

умовах. Дієвість інституційної системи забезпечення нацбезпеки 

визначається значною мірою тим, наскільки вона здатна сприяти 

стабільному, поступального руху країни, долати суспільно-політичну, 

військову, економічну кризу, чи здатна ця система створити передумови для 

прогресивного еволюційного розвитку суспільства і повноцінного життя його 

громадян. Це не тільки головний критерій оцінки ефективності 

загальнодержавної системи інституційного забезпечення національної 

безпеки, але й її головна мета, обов'язкова вимога. 

 

 

2.3. Інституційна структура національної безпеки та механізм 

цивільного контролю її функціонування  

 

Невід'ємною інституційною частиною національної безпеки є 

громадська безпека, яку ще теоретики та практики державного управління 

визначають як цивільну та суспільну [22]. До сфери громадської безпеки 

відноситься захист тих суспільних відносин, які пов'язані із запобіганням або 

усуненням загрози для життя і здоров'я людей і їхнього майна. Вона 

органічно пов'язана з особистою безпекою громадян та суспільним порядком. 

Забезпечення громадської безпеки передбачає максимальне унеможливлення 

настання небезпеки на певній території країни або в конкретному регіоні; 

вона охоплює забезпечення особистої безпеки кожного громадянина і є 

неодмінною умовою підтримки суспільного порядку. Власне кажучи, однією 

з істотних ознак громадської безпеки є те, що вона найбільш ефективно 

забезпечується при наявності стійкого суспільного ладу. 
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Поняття «громадська безпека» включає дві складові: стан відсутності 

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

суспільства з метою підтримки оптимального стану такої безпеки. 

Об'єктивно це виражається в тому, що люди реалізують своє право на життя, 

свободу, особисту недоторканність, честь і гідність в умовах, що 

відповідають вимогам громадської безпеки. Тобто громадська безпека – це 

різновид безпеки не тільки життя і здоров'я кожної людини, морального 

стану суспільства, а й безпеки майнового і духовного характеру. Це безпека 

всіх основних елементів соціалізованої особистості або колективу (групи 

осіб), які являють собою певну сукупну суспільну цінність, що охороняється 

державою і його органами влади. 

Говорячи про громадську безпеку як про соціально-правовий інститут, 

слід зазначити, що необхідними умовами для її забезпечення є правова 

урегульованість (упорядкованість відносин) і готовність держави в разі 

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

необхідних заходів щодо запобігання та припинення цих небезпек, а за 

певних умов – ввести режим надзвичайного стану для нормалізації 

соціально-економічного розвитку [106]. Інакше кажучи, для громадської 

безпеки характерна ситуація відсутності соціальних конфліктів або зведення 

їх до малозначущими за силою негативного впливу на суспільство і за 

масштабами поширення в соціальному середовищі. 

У сучасних умовах відбувається актуалізація потреби в безпеці серед 

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

кризових ситуацій, суспільно-політичних конфліктів і руйнування звичних 

ідеологічних стереотипів, які об'єднували людей. Погоджуючись із 

С. Бєлаєм, О. Коваль, А. Помазою-Пономаренко, О. Радченко та ін. [102; 209; 

236], до числа факторів, що впливають на забезпечення громадської безпеки, 

можна віднести такі: 

1) посттравматичний соціальний розлад; 

2) деформацію соціальних відносин; 
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3) порушення процесу суспільної ідентифікації (ідентичності); 

4) перманентний соціальний конфлікт; 

5) проблему формування образу українського народу і співвідношення 

його із загальною картиною світу й власним сприйняттям; 

6) особливості національного менталітету, соціальних цінностей, 

інститутів держави, загально державної ідеї і тощо. 

Зрозуміло, що ці фактори впливають на забезпечення громадської 

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

громадської безпеки є створення умов для соціального спокою і матеріальної 

захищеності інтересів людини в навколишньому соціосередовищі. 

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

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

становить соціальну цінність, оскільки задекларовано, що держава 

забезпечує безпеку як особистості, так і всього суспільства [Конституція]. 

На практиці громадська безпека виражається в добробуті громадян, їх 

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

тощо. Ця впевненість становить підґрунтя для розвитку людських здібностей, 

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

92; 96], при відсутності безпеки людина не може ні розвивати свій потенціал, 

ні користуватися результатами своєї праці, тому що під час відсутності 

безпеки немає волі. 

Стан громадської безпеки залежить від ступеня соціально-

економічного розвитку та стану розбудови громадянського суспільства. 

Тільки цивілізоване демократичне суспільство може повноцінно забезпечити 

безпеку своєї країни. У той же час, суспільство в цілому і конкретні соціальні 

спільноти та групи не можуть нормально функціонувати без забезпечення їх 

власної безпеки. Суспільна стабільність, національна злагода, політичне 

співробітництво і партнерство, стратифікаційна взаємодія, міжгруповое і 

міжетнічне спілкування – усе це неможливо без підтримки громадської 

безпеки. При цьому громадську безпеку слід розглядати як суспільно-
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політичний інститут, а не лише як якесь соціальне утворення або систему 

державних органів, які її забезпечують. 

З урахуванням викладеного під громадською безпекою в цілому можна 

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

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

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

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

недержавними (неурядовими) структурами громадської безпеки. 

Безпека суспільства або громадська безпека є однією з головних 

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

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

Тільки безпека кожного індивіда зумовлює безпеку всіх інститутів 

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

суспільства не можна покладатися тільки на можливості державних структур 

та установ. Навіть у найсприятливіших умовах функціонування правлячої 

влади вона не в змозі подбати про кожну людину. Тому потрібні власні 

зусилля громадян під час забезпечення громадської безпеки. Погоджуємося з 

Т. Бєльською, О. Гірманом та ін., що на активній громадянській позиції 

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

суспільства, ступінь усвідомлення нею загроз, реальних джерел небезпеки 

багато в чому визначають нормальне існування, духовне і матеріальне 

процвітання держави і суспільства. 

Особливе значення для безпеки набуває включення громадських 

механізмів її забезпечення в умовах, коли владні структури, покликані 

забезпечувати безпеку громадян, суспільства і держави, які можуть бути 

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

критичних ситуаціях громадська підтримка влади може мати навіть більше 

значення, ніж традиційна опора на державні інститути безпеки, що 

опиняються нездатними прийняти ефективні і рішучі рішення щодо 

підтримання громадської безпеки в умовах слабкої державної керованості 
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(прикладом можуть служити суспільно-політичні події, які відбувалися в 

м. Київ у листопаді 2013 р. – лютому 2014 р.). 

Головне, що об'єднує учасників суспільної системи безпеки з 

державною системою її забезпечення, – це соціально орієнтована мета – 

створенням умов для нормального життя людей, задоволення їх потреб у 

захисті від небезпек для життя і здоров'я, матеріальної забезпеченості, 

духовних цінностей, соціального благополуччя. При цьому мова йде про 

задоволення потреб в громадській безпеці за допомогою соціально 

позитивних способів і засобів її досягнення, визнаних легітимною владою 

держави і домінуючою частиною суспільства. 

Процес утворення громадських структур безпеки суперечливий і має 

свою специфіку розвитку. Ці структури виникають у різних організаційно-

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

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

факт, що у своїй сукупності вони забезпечують формування незалежної за 

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

становити загрозу суспільству [37]. Проте соціальне призначення 

громадської безпеки полягає в захисті громадян від зловживань влади. 

Таким чином, національну безпеку сучасної України як соціально-

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

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

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

буде перебільшенням твердження, що в числі системо утворюючих 

параметрів національної безпеки (економічної, екологічної, демографічної, 

інформаційної, культурної, військової та інших видів безпеки) центральне 

місце повинна займати суспільно-політична безпека. 

Говорячи про економічну, екологічну, соціальну, демографічну, 

інформаційну, культурну, військову та інші сфери державної діяльності, 

варто відзначити, що всі невдачі й успіхи суспільного життя з повною 

підставою пов'язують з політикою, що проводиться правлячою державною 
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елітою. Тому саме державна політика, що концентрує в собі плюралістичні 

погляди і соціальні оцінки, повинна забезпечувати ефективне 

функціонування відповідних систем забезпечення національної безпеки 

України. У той же час, сама політика держави, якщо вона відповідає 

національним інтересам, потребує захисту, тобто в забезпеченні своєї 

безпеки, оскільки беззахисність політики, її надмірна відкритість зовнішнім і 

внутрішнім впливам, як показує історичний досвід [37], може привести до 

деструктивних процесів, втрати політичної самостійності і національного 

суверенітету країни. 

Інституційний склад національної безпеки обумовлений рядом 

факторів, що визначають його зміст, включаючи забезпечення безпеки і 

критерії її оцінки. У зв'язку з наукове дослідження механізму забезпечення 

національної безпеки (системо утворюючих елементів, їх статусу, принципів 

функціонування) є центральною ланкою у створенні надійної системи 

безпеки. Загальновизнано, що під забезпеченням безпеки розуміється процес 

прийняття організаційних рішень і вчинення на їх основі необхідних дій, 

адекватних реальним і потенційним загрозам [46; 48]. Мета забезпечення 

безпеки полягає у виявленні, припиненні, локалізації, відображенні, 

знищення та запобігання таких загроз. 

Забезпечення національної безпеки досягається проведенням єдиної 

державної політики в усіх сферах життєдіяльності шляхом здійснення 

комплексу заходів щодо захисту життєво важливих інтересів особистості, 

суспільства і держави. Тому в найзагальнішому вигляді забезпечення 

національної безпеки являє собою застосування спеціальних (наперед 

забігаючи, уточнимо – інституційних) методів, сил і засобів вирішення 

суспільно-політичних конфліктів, що відповідають меті та завданням 

безпечного соціально-економічного розвитку держави та її суспільства в 

конкретних історичних умовах. 

Для розуміння сутності і змісту процесу забезпечення національної 

безпеки важливий його аналіз з позицій держави та права. Даний аналіз 
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передбачає дослідження цього процесу як суспільно-правового явища, яке 

вимагає захисту за певних умов і підтримки з боку політичної влади, а також 

пов'язане із задоволенням національних інтересів. Такий аналіз виходить з 

того, що національна безпека є врегульованої правом сферою суспільних 

відносин, яке визначає через правові норми особливості рольової поведінки 

та статусу суб'єктів і об'єктів забезпечення цієї безпеки.  

В останні роки фахівцями різних галузей знань (соціологами, 

економістами, правознавцями, істориками та іншими) сформульовано ряд 

нових методологічних підходів до вивчення суспільно-політичних процесів в 

суспільстві, в тому числі пов'язаних із забезпеченням національної безпеки. 

Так, для дослідження процесу забезпечення такої безпеки все частіше 

використовують інституційний підхід, що дозволяє виявляти динаміку 

об'єктивної еволюції інститутів цієї безпеки, а також сфокусувати увагу на 

уявленнях щодо функціонування цих інститутів з урахуванням максимальної 

кількості релевантних факторів, що впливають на векторність соціального 

розвитку об'єктів, що захищаються [102]. 

Як зазначалося вище, в інституційній системі забезпечення нацбезпеки 

України основним суб'єктом є держава, яка здійснює функції у цій галузі 

через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Крім того, до числа 

інших суб'єктів забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави 

віднесені громадяни, громадські організації й об'єднання [82]. 

У сучасних умовах забезпечення національної безпеки органічно 

пов'язане зі сферою функціонування суспільно-політичних інститутів, 

створенням стабільності всередині країни, що асоціюється, перш за все, з 

динамічним станом цілісної системи взаємозв'язків між державою і 

суспільством, державою й індивідом, яке сприяє виконанню функцій 

взаємодіючих сторін в їх стійкій рівновазі [51]. 

Науковий аналіз проблем національної безпеки потребує зіставлення їх 

із проблемами владних відносин, поза сферою реалізації владних 

повноважень, що становлять основу державного управління, що 
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використовує по суті ті ж поняття та категорії, що політологія, соціологія 

тощо у сфері національної безпеки. Сутність влади, політичні інститути, 

права і свободи людини і громадянина, ідеологія, політичні акції, механізм 

соціального контролю – усе це в цілому визначає політику національної 

безпеки і формує її різновид – суспільно-політичну безпеку, а точніше – 

демократичну цивільну безпеку. Під нею розуміють сукупність заходів щодо 

прогнозування, виявлення, попередження і відбиття загроз, вияв яких може 

завдати шкоди інтересам держави, суспільства й особистості, зумовити 

політичний регрес або дестабілізувати обстановку в країні; а також щодо 

визначення національних інтересів та політичних пріоритетів 

держави [37; 51]. 

Загрози національній безпеці держави все більше залежать від 

соціальних процесів внутрішнього характеру, які зачіпають політичну 

систему, правову свідомість, національну культуру, громадську думку та 

інші соціальні інститути, включаючи державу як інтегральний суб'єкт 

політики. Отже, основним завданням внутрішньополітичної безпеки держави 

є гарантована захищеність її національних інтересів, а також суспільства в 

цілому та кожного окремого громадянина від загроз і небезпек, які 

формуються всередині самої країни [44]. 

Першоджерелом, що обумовлює внутрішньополітичну безпеку 

держави, є постійна потреба в захисті політичних інтересів країни, народу і 

кожного громадянина. Сьогодні ці інтереси полягають в утвердженні 

конституційного ладу, демократичних відносин і форм влади, механізмів 

державного управління, у висуванні у владу таких політичних лідерів і 

партій, які забезпечили б найбільш ефективне вирішення поставлених перед 

країною завдань її історичного розвитку, підвищення матеріального і 

духовного рівня життя народу, консолідації й активізації всіх 

конструктивних сил суспільства, а також у нейтралізації причин і умов, що 

сприяють виникненню політичного та релігійного екстремізму, їх наслідків – 

соціальних, міжетнічних і релігійних конфліктів, тероризму тощо. 
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У внутрішньополітичній сфері національні інтереси держави 

полягають у збереженні і розвитку інституційної структури суспільства, 

перш за все, політико-правових інститутів (держави, органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, правоохоронних органів і сил забезпечення 

національної безпеки), що виконують функції стабілізатора суспільного 

порядку на всій території країни. Крім того, національні інтереси України 

полягають у підтримці прийнятного рівня, якості і умов життя людей як 

інтегрального показника добробуту нації, що забезпечується проведенням 

виваженої державної соціально-економічної політики (зміцнення 

промислового потенціалу країни, упровадження нових перспективних 

технологій і сучасного виробництва, створення сприятливого інвестиційного 

клімату, стимулювання інноваційної діяльності, надання необхідної 

допомоги населенню, особливо його соціально вразливим верствам, 

підтримка освіти, охорони здоров'я, науки і культури тощо) [72; 87]. 

Власне, забезпечення внутрішньополітичної безпеки держави пов'язано 

із вирішенням низки суперечностей. По-перше, протиріч всередині правлячої 

еліти і груп, які прагнуть домогтися домінуючого положення у владних 

структурах. По-друге, істотне значення мають протиріччя між центром і 

регіонами, між українським населенням і національними меншинами, між 

державниками і сепаратистами та ін.  

У найзагальнішому вигляді суспільно-політичні небезпеки – це 

соціальні явища, процеси і дії, які здатні підірвати легітимно чинну владу, 

конституційно-правовий порядок, викликати кризу, конфлікти в країні, 

загальну деградацію суспільства, втрату національної незалежності, 

послабити і зруйнувати державу. Сюди ж відноситься загроза позбавлення 

громадян політичних прав і свобод, тобто можливостей суспільства на 

опозиційний вплив на владу. Це, перш за все, конфронтаційні дії одних 

соціально-політичних суб'єктів проти інших (держави, його інститутів, 

соціальних груп, партій, еліт, особистостей тощо) в боротьбі за владу. Крім 

того, це і такі процеси, як зростання рівня злочинності, тероризму, корупції 
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тощо [93]. 

При цьому політичні небезпеки можна згрупувати, а саме: 

1) небезпеки для суспільно-політичної сфери, які виходять від інших 

сфер суспільного життя: економіки, соціального захисту, екології, 

військового будівництва тощо; 

2) небезпеки для окремих політичних інститутів, що виникають від 

процесів, що відбуваються в самій суспільно-політичній сфері. 

На сьогодні основними потенційними внутрішньополітичними 

небезпеками для України визнаються такі (див. Стратегію національної 

безпеки України та наукові праці у цій сфері [227]): 

– підміна інтересів народу і країни корпоративними інтересами 

правлячих політичних й економічних еліт; 

– злиття еліт спецслужб (розвідки, контррозвідки, охорони права) з 

інститутами політичної влади та широке проникнення їх в інститути 

суспільства; 

– можливість фіктивної еволюції демократичних інститутів влади; 

– утвердження субординаційного механізму формування політики 

країни; 

– продовження соціально неорієнтованого курсу реформ, що веде до 

ще більшого розшарування суспільства на бідних і багатих, збереження 

соціальної напруженості в суспільстві; 

– розпалювання соціально-політичного протистояння, національної 

ворожнечі і конфліктів; 

– ослаблення опозиції, неможливість рівної політичної боротьби 

(змагання, суперництва в політичній сфері); 

– обмеження незалежності засобів масової інформації та 

підпорядкування їх правлячій еліті та інші [117]. 

До числа найбільш істотних загроз для українського суспільства в 

суспільно-політичній сфері також можна віднести таке: 

– криміналізацію значної частини підприємницького корпусу; 
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– політизацію організованої злочинності; 

– зростання корумпованості владних структур; 

– замороження збройних конфліктів тощо [117]. 

Варто відзначити, що об'єктивною причиною суспільно-політичних 

небезпек є формування в країні агресивних, злочинних груп та ін. 

угруповань, що спеціалізуються на захоплення все більшої сфери впливу і 

захопленні частини національних багатств. У сфері національної безпеки діє 

й ряд суб'єктивних причин таких, як неадекватне розуміння керівництвом 

країни національних інтересів; помилки і прорахунки у вирішенні соціально-

економічних проблем, визначенні цілей, шляхів і засобів державної політики 

в цій сфері; відрив правлячої еліти від реалій сьогодення і вперте бажання 

розпочинати або продовжувати численні недієві реформи; суб'єктивізм, 

авантюризм, амбітність, нетерпимість до інших політичних поглядів і 

соціальних цінностей тощо [106]. 

Важливо відзначити, що в сучасних умовах внутрішні загрози 

національній безпеці обумовлені, в першу чергу, не факторами, які 

впливають на державу, а факторами, які впливають на суспільство і його 

громадян, зосередженими в проблемному полі внутрішньополітичної та 

соціальної сфери. Це одна з найсерйозніших проблем сучасної України, від 

вирішення якої визначальною мірою залежить її національна безпека. 

Викладене дозволяє визначити основні концептуальні позиції 

внутрішньо- і зовнішньо політичної безпеки України, які відповідали б 

запитам соціальної практики і забезпечували таке: 

1) фактичне становлення інститутів відкритого суспільства; 

2) створення механізмів соціального контролю суспільства над 

інститутами держави; 

3) формування політичної та правової культури населення, відповідної 

принципам громадянського суспільства; 

4) досягнення і підтримку загальнонаціональної злагоди щодо життєво 

важливих питань суспільного розвитку; 
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5) вихід з кризової демографічної й екологічної ситуації; 

6) підвищення громадянської активності населення; 

7) подолання наслідків економічної кризи і поступальний економічний 

розвиток на принципах соціально орієнтованої ринкової економіки; 

8) духовне відродження України і подальший розвиток в руслі 

глобального цивілізаційного процесу на основі примноження її національних 

цінностей, збереження історичної спадщини [117]. 

Інтереси забезпечення національної безпеки України, що базуються на 

аналізі сучасних потреб особистості, суспільства і держави, допускають 

визначення ряду основоположних цілей у цьому контексті, а саме: 

- формування оптимальних умов системи конституційно-правового 

регулювання; 

- створення ефективних владних структур як на центральному, так 

і на регіональному рівнях; 

- нейтралізація суспільно-політичних протиріч на основі 

формування об'єднуючих загальнонаціональних цінностей; 

- розвиток економіки шляхом інтенсифікації з урахуванням її 

перспективною багатоукладності, з пріоритетною орієнтацією на підвищення 

добробуту українського народу при збереженні навколишнього природного 

середовища; 

- збереження і розвиток міжнародних й інтеграційних 

зв'язків [140]. 

Основні напрямки політики забезпечення національної безпеки 

України у внутрішній сфері концентруються на вирішенні широкого кола 

життєво важливих завдань, а саме: 

- мобілізації моральних, духовних і матеріальних ресурсів для 

виходу України з післякризового стану; 

- розвиток інститутів демократії та правових основ державного 

устрою; 

- недопущення загострення соціальної та політичної напруженості 
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в суспільстві, що створює небезпеку виникнення політичних криз, здатних 

перерости у збройні конфлікти; 

- проведення зваженої та збалансованої регіональної політики, що 

відбиває оптимальне поєднання інтересів центру і регіонів; 

- здійснення ефективної національної політики, за якої 

створюються оптимальні умови для вільного культурного розвитку України; 

- звільнення апарату державного управління від корупціонерів; 

- державне стимулювання конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки, проведення активної промислової, фінансової та науково-

технічної політики; 

- створення умов для гідного існування і розвитку сім'ї як осередку 

громадянського суспільства і її державна підтримка; 

- формування соціального консенсусу; 

- надійний захист життя, здоров'я, майна, прав та свобод людини і 

громадянина, зниження криміногенності в країні; 

- підвищення доступності, ефективності й якості освіти, медичних 

послуг, соціального забезпечення для всіх верств населення та ін. [140]. 

Проведений аналіз дозволяє зробити проміжний висновок, що 

основними інституційними елементами забезпечення національної безпеки 

держави є такі: 

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

інститути, політичні права і свободи, а також реальна політична діяльність 

громадян, соціальних груп і об'єднань; 

- система відповідних нормативно-правових актів (правова 

основа), погляди, принципи, концепції (доктрини, стратегії тощо) з цих 

проблем; 

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

суспільно-політичну сферу; 

- засоби, методи і способи забезпечення національної безпеки; 

- критерії оцінки стану ефективності механізму її забезпечення . 
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З цих позицій зміст інституційної діяльності щодо забезпечення 

національної безпеки слід розуміти як підтримку державою широкого 

комплексу соціальних, культурних та інших цінностей суспільства, 

створення реальних можливостей для їх розвитку і самозбереження в своїй 

країні. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ  

 

 

3.1. Підходи до розвитку державної політики у сфері забезпечення 

національної безпеки 

 

Прийнятий Закон України «Про національну безпеку України» є 

результатом виконання вимог низки нормативно-правових документів, 

зокрема, Стратегії національної безпеки України . Ці документи [там же] 

передбачають здійснення низки заходів, які охоплюють упровадження 

планування у сфері національної безпеки (коротко-, середньо- і 

довгострокового), розвиток субординаційних та реординаційних відносин, а 

також відносин зворотного зв’язку в цій сфері. Крім того, важливим є 

запровадження регулярного огляду оборонно-промислового комплексу 

України, активізація експертного середовища, а також дотримання при цьому 

принципів публічності, системності тощо. Допомогти в цьому покликане 

забезпечення результативного й ефективного функціонування та розвитку 

інституційного сектору сил безпеки й оборони. Особливо цінним у цьому 

контексті є здійснення на системній основі демократичного цивільного 

контролю на всіх етапах підтримки національної безпеки. Демократичний 

цивільний контроль для України є законодавчо оформленим нововведенням, 

яке свідчить про необхідність проведення системного аналізу інституційного 

сектору сил безпеки й оборони України, зокрема, напрямків діяльності такого 

його координуючого суб’єкта, як громадськість. 

Проте існує необхідність визначення й обґрунтування шляхів розвитку 

демократичного цивільного контролю у сфері національної безпеки як 
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складової комплексного інституційного механізму державного управління 

України. Таке визначення зумовлене важливістю окреслення вітчизняних 

реалій демократичного цивільного контролю та перспектив його розвитку з 

урахуванням світових стандартів з цього приводу.  

Як зазначалося, демократичний цивільний контроль є тією новацією 

державного управління у сфері національної безпеки України, що визначає 

новітні напрямки його організаційно-правового забезпечення. Власне 

кажучи, з 2018 р. (з моменту прийняття Закону України «Про національну 

безпеку України» [222]) почався відлік важливості здійснення такого виду 

контролю саме у сфері національної безпеки на вітчизняних теренах. 

Прикметно, що демократичний цивільний контроль було сформульовано як 

державно-політичний стандарт у сфері нацбезпеки ще у середині 2000-х 

років низкою важливих міжнародних організацій, а саме: ОБСЄ; НАТО; ЄС; 

Ради Європи та ін.. 

Ураховуючи цей стандарт як необхідну умову комплексного 

управління безпековою політикою, у 2018 році було встановлено відповідну 

законодавчу вимогу щодо здійснення його в межах дотримання публічності 

та зміни пріоритетів управління на адміністрування. До речі, ще у 2006–2007 

рр. під час щорічного Послання Президента України до Верховної Ради 

України, а також в експертних доповідях з приводу внутрішнього та 

зовнішнього становища нашої держави та перспектив її сталого та 

безпекового розвитку було окреслено низку основних напрямків 

забезпечення ефективності державного управління у сфері національної 

безпеки. Перед тим як зупинитися на їх характеристиці з позиції 

перспективності, відзначимо, що це доречно робити з огляду на 

обґрунтування можливості реалізації вже конкретних шляхів результативної 

діяльності державного управління у сфері забезпечення національної 

безпеки. Відтак, розглянемо ці шляхи більш детально.  

1. Завершення (розпочатого у 2018 році) удосконалення будови сектору 

нацбезпеки, а, відтак, і системи державного управління нею. Згідно з 
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пакетом 62 реформ (визначених у Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» ) обґрунтована необхідність реформування державної служби й 

оптимізації системи державних органів загалом (див. пп. 1 п. 1 цієї Стратегії , 

а також реформування системи національної безпеки й оборони . При цьому 

реформування державної служби й оптимізація системи державних органів 

загалом має відбуватися в межах забезпечення «вектору розвитку», а системи 

національної безпеки й оборони – у межах забезпечення «вектору безпеки» 

[там само]. Проте не узгодженим залишаються аспекти реформування 

державної служби й оптимізація системи державних органів загалом і 

реформування системи національної безпеки й оборони.  

Як зазначалося вище, реформуванню сектору безпеки й оборони мали б 

сприяти положення вже прийнятого Закону України «Про національну 

безпеку України» [22]. Аналіз Прикінцевих і перехідних положень цього 

Закону дозволяє стверджувати, що з метою реформування такого сектору 

визначена необхідність зміни пріоритетів управлінських функцій з 

організаційно-адміністративних на координуючо-регулюючі, тобто через 

залучення громадськості. Відзначимо, що свого часу цьому мала б також 

сприяти затверджена постанова Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 03.11.2010 р. № 996 [19]. 

Разом із тим, удосконалення організаційної структури системи 

державного управління у сфері забезпечення національної безпеки 

активізувалося з огляду на події в східних і південних регіонах України та 

завдяки прийняттю Закону України «Про національну безпеку України» [22]. 

Розгляд його положень у попередніх розділах цієї роботи дає змогу 

зазначити, що наразі формування оновленої будови сектору такої безпеки 

також не можна вважати задовільним. Головною причиною цього є той факт, 

що розподіл завдань і функцій органів публічної влади, а, відтак, і їх 

відповідальності у сфері забезпечення національної безпеки потребує 

чіткішого визначення. Це зумовлює розбалансованість у прийнятті 
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державноуправлінських рішень у зазначеній сфері, а також її низький рівень 

забезпечення.  

Як приклад можемо навести таке: у 2008 р. Главою нашої держави було 

запропоновано Верховній Раді України розглянути законопроект, відповідно 

до якого аргументувалася необхідність зменшення кількості 

військовослужбовців (більше ніж на 15 тис. осіб). Вітчизняний парламент 

прийняв закон, за якого було передбачено зменшення кількості 

військовослужбовців, але на майже 10 тис. осіб. Проте через деякий час 

керівництвом МО України було ініційовано збільшити чисельність 

військовослужбовців (майже на 20 тис. осіб). Унеможливити подібну 

розбалансованість у прийнятті державноуправлінських рішень у сфері 

національної безпеки можна за умови здійснення стратегування, що охоплює 

прогнозування викликів, ризиків і загроз ній, а також планування на його 

основі (коротко-, середньо- і довгострокового). Крім того, існує низка 

проблем, пов’язаних із установленням порядку реалізації демократичного 

цивільного контролю, до якого входить президентський, парламентський, 

урядовий, судовий, громадський та інший (див. ст. 3 Закону України «Про 

національну безпеку України»). Поки не зрозуміло, яким чином має 

здійснюватися кожен із цих видів цивільного контролю. Слушним з цього 

приводу є зауваження І. Вичалківського, І. Романова, М. Сіцінської та ін. [36; 

251; 266], що згідно з рекомендаціями Парламентської асамблеї Ради Європи 

(ПАРЄ) від 2005 р. парламентський контролю як підвид цивільного у сфері 

безпеки можливий за рахунок створення спеціальної інституції (зокрема, 

підкомітету національного парламенту). Звісно, згідно зі ст. 89 Конституції 

України [108] її парламентом мають створюватися відповідні комітети, але 

поза увагою поки що залишаються деякі сектори національної безпеки. 

2. Відзначимо, що сучасне законодавче закріплення основних 

характеристик суб'єктів сектору національної безпеки вимагає уточнення 

[222, Розділ ІV Закону України «Про національну безпеку України»]. Це 

доречно зробити з огляду на важливість забезпеченя системності та чіткості 
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визначення як структури цього сектору, так і покладених на його суб'єктів 

функції та завдання, тобто слід конкретизувати організаційно-правові 

параметри їх діяльності. Конкретизація таких параметрів покликана 

забезпечити визначення сфери дії демократичного цивільного контролю, що 

знову ж таки наразі закріплена декларативно в межах Закону України «Про 

національну безпеку України». Відтак, доцільним є здійснення уточнення та 

взаємного узгодження положень окремо взятого закону з метою 

унеможливлення відсутності чіткої позиції з приводу функцій і повноважень 

органів публічної влади (державної влади та недержавного сектору), зокрема, 

параметрів їх функціонування. У цьому контексті важливим є спочатку 

доповнення переліку суб’єктів сектору національної безпеки України, а 

згодом конкретизація їх характеристик у забезпеченні такої безпеки.  

На пикладі завдань керівництва держави та вітчизняного парламенту, 

можемо зазначити, що сьогодні за ним закріплено повноваження із 

формування засад національної безпеки установлює, що виконання 

зазначеної функції відбувається як реалізація, зокрема, контрольних 

повноважень. Власне, має місце закріплення особливостей парламентського 

контролю щодо прийняття законів, що регулюють діяльність і визначають 

повноваження органів сектору безпеки й оборони, а також щодо 

затвердження асигнувань на їх функціонування. Проте контрольна функція – 

це остання функція в управлінському циклі, хоча її елементи можна віднайти 

в межах реалізації й інших його напрямів (див. цикл Демінга–Шухарта [15]). 

Крім того, спеціальний розділ Закону України «Про національну безпеку 

України» чітко не закріплює повноваження Верховної Ради України та її 

Глави як суб’єктів, які входять до сектору національної безпеки.  

Принагідно відзначимо, що законодавче визначення параметрів 

діяльності Президента України із реалізації комплексу управлінських 

функцій щодо забезпечення нацбезпеки загалом є розмитим. Підставою для 

висловлення такої думки є положення ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 13 тощо 

Закону України «Про національну безпеку України» . Більше того, ч. 2 ст. 12 
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аналізованого закону [там само] не відносить Президента України до складу 

сектору безпеки й оборони, але ч. 1 ст. 13 [там само] закріплює за ним 

повноваження із керівництва у сферах національної безпеки. Однак зміст 

поняття «керівництво» виходить за межі значення функції «участь у 

забезпеченні національної безпеки». Саме таку функцію, на погляд 

законодавця, мають виконувати складові (сили) сектору безпеки й оборони . 

3. У продовження відзначимо, що важливим є здійснення 

концептуального обґрунтування інституційних перетворень у безпековій 

політиці України. Таке твердження висловлене з огляду на звіти (доповіді) 

ПАРЄ щодо врахування Україною рекомендацій цієї асамблеї [175]. Крім 

того, під час проведення значної кількості міжнародних конференцій 

зверталася увага на актуальність розв’язання проблем із реформування 

сектору національної безпеки (див. звіти Мюнхенської конференції з безпеки 

[337]). У межах цих безпекових та військово-оборонних конференцій 

вказується на те, що в нашій країні, по-перше, відсутній цілісний науково 

обґрунтований конструкт щодо векторів функціонування та розвитку сектору 

нацбезпеки. А по-друге, не затверджені уніфіковані стандарти та параметри, 

відповідно до яких можуть створюватися й діяти суб’єкти сектору 

нацбезпеки, а тому уможливлюється оцінювання їх результатів діяльності. 

На наше переконання, таке оцінювання має здійснюватися в межах 

упровадження антикризового менеджменту як підсистеми публічного 

управління у сфері забезпечення національної безпеки. Зважаючи на 

особливості його реалізації, підкреслимо, що при цьому має бути гарантована 

фактичність і стратегічність безпекової політики держави, тобто 

здійснюватися коротко-, середньо- і довгострокове планування. На 

особливості того чи іншого з цих видів планування звертає увагу чисельна 

група науковців. Разом із тим, вимагає окреслення базис такого планування 

та прогнозування у сфері забезпечення національної безпеки України, 

зважаючи на її інтеграційні прагнення, остаточно закріплені у 2019 р.  

Уважаємо, що основою безпекової політики України є обґрунтована 
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стратегія її системи безпеки, що охоплює комплекс заходів із вчасного 

вирішення проблемних питань у цій сфері та попередження загроз ній. 

Інакше, можемо спостерігати повторення ситуації з неузгодженістю в діях 

органів влади щодо зменшення (збільшення) чисельності ЗС України, а також 

невизначеністю та призупиненням процесу переходу таких сил на 

контрактну форму діяльності та, як наслідок, неготовністю їх у реагуванні та 

протистоянні виявам зовнішньої та внутрішньої агресії. Певною мірою у 

вирішенні проблем зі зміною чисельності складових сектору безпеки може 

допомогти абз. 2 ч. 6 ст. 27 Закону України «Про національну безпеку 

України» . У той же час, зазначена норма вимагає конкретизації, зокрема, 

критеріїв для зміни чисельності таких складових, оскільки наразі цими 

критеріями виступає «зміна безпекового середовища та реальні економічні і 

фінансові можливості держави» [там само]. Слід чітко розуміти, по-перше, у 

чому полягає «зміна безпекового середовища», чи у зниженні рівня 

національної безпеки, чи у введенні військового та/або надзвичайного стану, 

чи у здійсненні зовнішньої агресії або збройного конфлікту тощо. Адже 

аналізований Закон  не дає визначення поняття «безпекове середовище», а 

тільки національної безпеки та її загроз, що включає «захищеність 

державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу та 

ін. національних інтересів» . По-друге, «реальні економічні і фінансові 

можливості держави» – другорядний критерій для зміни чисельності 

складових сектору безпеки чи рівнозначний відносно «зміни безпекового 

середовища». Така невизначеність у критеріях щодо зміни чисельності 

складових сектору безпеки вимагає також конкретизації «реальних 

економічних і фінансових можливостей держави». Не зупиняючись наразі 

детально на їх окресленні, зауважимо, що на визначення цих можливостей 

впливає багато чинників і складових (змінних і незмінних), а саме: 

інгреграційні прагнення; розмір ВВП; отримання міжнародної технічної та 

іншої допомоги; участь у трастових фондах тощо (див. ч. 1 ст. 35 Закону 

України «Про національну безпеку України» ).  
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Слід зауважити, що в науці «Публічне управління та адміністрування» 

намітилася тенденція обґрунтування наукової гіпотези щодо доцільності 

формування концептуальних засад розвитку державного управління у сфері 

безпеки (державної, цивільної тощо) (див. наукові розробки О. Бондаренка, 

О. Гади, Є. Нікіпєлової, Г. Ситника, О. Труша та ін. [28; 39; 183]). 

Прикметно, що аналізовані наукові розробки акцентують увагу на важливості 

дослідження й урахування при цьому відповідного європейського досвіду, 

зокрема, Республіки Польща. Підставою для цього є те, що вона схожа з 

Україною за площею території, кількістю населення, просторово-політичним 

і транзитним розташуванням тощо.  

Крім того, учені О. Бєлай, О. Бондаренко, В. Василенко, 

Д. Юрковський та ін. активно досліджують концептуальні засади розвитку 

державного управління у сфері безпеки й інших країн, що входять до НАТО 

й ЄС, зокрема, США, Німеччини, Франції та ін. [21; 28]. Автори слушно 

зазначають, що наукове (концептуальне) обґрунтування державно-

управлінських рішень у безпековій сфері є загальноприйнятою європейською 

практикою [там само]. Воно вважається необхідною умовою гарантування 

національної безпеки, за якого сили її сектору застосовують адекватні 

вимогам часу засоби реагування на загрози системі безпеки. Тому кадрові, 

матеріальні, технічні та інші ресурсні потреби сил сектору національної 

безпеки становлять підґрунтя державних інтересів як складових 

національних інтересів.  

Варто зауважити, що в узагальненому вигляді європейська модель 

формування та реалізації безпекової політики та цивільного контролю за 

силовим її сектором включає таке:  

– моніторинг, аналіз й оцінювання варіантів (сценаріїв) і векторів 

безпекової політики;  

– розробку й упровадження державноуправлінських рішень за умови 

залучення до цих процесів представників громадськості. При цьому 

приймаються рішення щодо безпекової політики з окресленням її ресурсної 
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бази, строків здійснення та наслідків за порушення цих строків;  

– застосування методів прямого та непрямого державноуправлінського 

впливу;  

– перегляд і корегування безпекової політики, що відбувається через 

здійснення оборонного, військового та іншого огляду, а також періодичний 

внутрішній огляд цілей і результатів такої політики (тобто внутрішній 

аудит); 

– уточнення й удосконалення методів і заходів реалізації безпекової 

політики, а також ресурсної бази за необхідності;  

– повторне оцінювання безпекової політики, наслідком якої може бути 

прийняття рішення щодо її продовження, модернізацію, призупинення 

деяких процесів або взагалі про їх припинення через необхідність 

інституційцного оновлення безпекової політики тощо.  

Відтак, Україні варто зважати на особливості здійснення державного 

управління у сфері забезпечення національної безпеки країн-членів ЄС і 

НАТО, до яких вона прагне вступити. Звісно, нашою країною чимало 

напрацьовано в цій сфері, але з огляду на її інтеграційні прагнення 

вітчизняна безпекова політика потребує врахування й виваженої аплікації 

світових стандартів. 

4. Важливим є впровадження в державноуправлінську практику 

науково обґрунтованих методик моніторингу й оцінювання результатів 

діяльності інституційних сил сектору національної безпеки. Аналіз Закону 

України «Про національну безпеку України»  дозволяє стверджувати, що в 

ній поки що не сформовано цілісний концепт такого моніторингу й 

оцінювання, хоча наявна значна кількість відповідних розробок з цього 

приводу. Допомогти вирішити це питання може врахування відповідного 

закордонного досвіду. Упроваджені в країнах-членах ЄС і НАТО стандарти з 

оцінювання діяльності інституційних сил сектору нацбезпеки дозволяють 

уникнути доволі суб'єктивних і не огрунтованих оцінок такої діяльності, а 

також забезпечити повноцінну реалізацію демократичного цивільного 
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контролю, беручи до уваги в цьому контексті як громадські ради, створені 

при органах влади, так і представників громадськості, які залучаються іншим 

шляхом до контролю за функціонуванням інституційних сил сектору 

нацбезпеки. Власне, варто забезпечувати в межах відкритості інформації 

реалізацію принципу публічності, що охоплює прозорість і відкритість 

певних видів діяльності цих сил та її результатів, а також конкретних заходів, 

які можуть за необхідності корегуватися в процесі здійснення. Через 

відсутність необхідної методики здійснення й оцінювання державного 

управління безпековою політикою, на погляд західних учених підвищуються 

ризики та прямі виклики державному управлінню в цій сфері, які негативно 

позначаються на гарантуванні демократичних цінностей. На думку фахівців, 

методи та засоби державного управління мають бути чіткими у застосуванні 

та достатньо формалізованими в оцінюванні, інакше громадськість стає тим 

ризик-фактором, який зумовлює появу соціальних потрясінь і 

трансформацій, некерованої суспільно-політичної риторики тощо.  

Огляд вітчизняної та зарубіжної нормативно-правової бази у сфері 

системи безпеки [195; 222] дозволяє стверджувати про необхідність розробки 

та впровадження в Україні відповідної методики моніторингу й оцінювання 

інституційного функціонування державного управління у сфері забезпечення 

національної безпеки. Власне кажучи, Закон України «Про національну 

безпеку України»  установив вимогу щодо проведення комплексного огляду 

сектору безпеки й оборони. Разом із тим, зазначений вид огляду є лише 

частиною загального оцінювання інституційної діяльності сил сктору 

національної безпеки.  

Ця система включає в себе таке:  

1) критерії загальної соціальної ефективності функціонування системи 

забезпечення нацбезпеки;  

2) критерії оцінювання пріоритетності цілей стратегії такої безпеки, які 

визначаються відповідними національними інтересами;  

3) критерії поточної ефективності функціонування державного 
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механізму реагування на загрози ним;  

4) критерії оцінювання рівня реалізації документів стратегічного 

планування у сфері національної безпеки; 

5) визначення й урахування факторів впливу глобальних політичних, 

енергоресурсних, кліматичних, екологічних та інших змін на національну 

безпеку держави [там само]. 

На наше переконання, критеріями для моніторингу й оцінювання 

інституційної діяльності сил сектору національної безпеки, дійсно, можуть 

служити національні інтереси залежно від напрямків їх забезпечення. До цих 

напрямків можемо віднести таке: 

1) оборонну сферу; 

2) громадську безпеку (сферу цивільного захисту);  

3) військово-промислову сферу; 

4) контррозвідувальну сферу діяльності; 

5) сферу боротьби з тероризмом; 

6) інформаційну сферу та кібербезпеку; 

7) державну безпеку (у значенні, що вкладається законодавцем у це 

поняття, тобто стан захищеності державного суверенітету, територіальної 

цілісності, конституційного ладу) тощо. 

Крім того, моніторинг й оцінювання інституційної діяльності сил 

сектору національної безпеки варто проводити з огляду на розмір її 

фінансування. Згідно з ч. 1 ст. 35 Закону України «Про національну безпеку 

України»  обсяг видатків на фінансування сектору безпеки становить не 

менше 5% ВВП, з яких не менше 3% виділяється на фінансування сил 

оборони. Разом із тим, важливим є підвищення фінансування сектору 

безпеки, що можливо за умови отримання міжнародної технічної допомоги, 

участь у трастових фондах тощо (див. ч. 3 ст. 26 Закону України «Про 

національну безпеку України» ). 

5. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення 

національної безпеки, що передбачає впровадження стратегування й 



 95 

активізацію демократичного цивільного контролю. Варто відзначити, що 

стратегування у сфері національної безпеки розпочалося ще до прийняття 

Закону України «Про національну безпеку України» (2018 р.) [222]. Мова йде 

про те, що до цього Закону була прийнята Стратегія національної безпеки 

України (2015 р.) Слід констатувати, що в 2019 р. має бути розроблена нова 

Стратегія національної безпеки України [227, ч. 1 ст. 26]. Розробка такого 

документа відбувається протягом 6 місяців з моменту вступу Президента 

України на пост. Відповідно до ч. 2 ст. 26 аналізованого Закону [там само] 

Стратегія національної безпеки України визначає напрями, завдання та 

ресурси реформування й розвитку сектору національної безпеки. Розгляд 

положень Стратегії національної безпеки України (2015 р.)  дозволяє 

стверджувати, що вона не визначає порядок реалізації такого розвитку.  

До речі, фахівці НАТО й досі відзначають низький рівень культури 

підготовки й дотримання вітчизняного законодавства у сфері національної 

безпеки, не сприяє цьому навіть низка заходів щодо спільної розробки з цими 

фахівцями документів у зазначеній сфері. Прийчиною такої ситуації є те, що 

непоодинокими є випадки, коли підготовка документів у цій сфері не 

супроводжується достатнім аналізом внутрішнього стану функціонування 

України та її безпекового середовища. Як наслідок, відсутні чіткі цілі та 

науково обґрунтовані заходи державної політики у сфері національної 

безпеки, а, відтак, ускладнюється завдання співвдношення фактичних 

результатів їх виконання із запланованими результатами. Свідченням 

висловленого твердження є преамбула Стратегії національної безпеки 

України і Закону України «Про національну безпеку України»  

Разом із тим, відзначимо, що як у раніше чинному Законі України «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави» (2003 р.) так і в сучасному Законі 

України «Про національну безпеку України» (2018 р.)  відсутня 

конкретизація таких ключових аспектів цивільного контролю:  

1) поділ сфер дії суб'єктів державного (адміністративного цивільного) 
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контролю і громадських інституцій (демократичного контролю); чітка 

регламентація процедур здійснення адміністративного, парламентського і 

громадського контролю;  

2) розширення сфери залучення громадськості до формування та 

реалізації державної безпекової політики (суспільство повинно бути не 

тільки отримувачем інформації щодо діяльності сектору безпеки, а й 

учасником відкритого обговорення та прийняття рішень й цій сфері); 

3) визначення ролі та місця науково-дослідних структур безпекової 

сфери (окрім науково-методичного забезпечення Національного інституту 

стратегічних досліджень); 

4) і, що важливо, порядок залучення інститутів громадянського 

суспільства до формування та реалізації державного управління у сфері 

національної безпеки, а також до його інституційного контролю.  

6. Підвищення дієвості цивільного контролю (адміністративного та 

демократичного) у сфері забезпечення національної безпеки. Зазначений 

шлях інституційного розвитку державного управління у цій сфері, 

насамперед, може забезпечуватися через реалізацію парламентського 

контролю, тобто діяльності Комітету з питань національної безпеки й 

оборони Верховної Ради України. Таке твердження висловлене з огляду на 

площину функціонування цього комітету, що визначена ч. 2 ст. 6 Закону 

України «Про національну безпеку України» [222]. Комітет зосереджує увагу 

на вдосконаленні правової бази у сфері забезпечення національної безпеки, а 

також на підвищенні соціального забезпечення військовослужбовців та їх 

сімей. Крім того, відповідно до ст. 101 Конституції України [108] 

парламентський контроль реалізується через діяльність Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та його секрітаріат.  

У продовження думок фахівців [17], які слушно вказують на ключові 

питання, що визначають результативність діяльності Верховної Ради 

України, відзначимо, що потрібно таке: 1) унеможливлення появи 

компетенційних та інших інституційних конфліктів; 2) підвищення рівня 
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професійності народних депутатів; 3) забезпечення інноваційності системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Парламенту України 

(унеможливлення «кнопкодавства» у ньому під час голосування народними 

депутатами); 4) організація соціального діалогу зі стратегічних питань 

безпекової політики (тобто реалізація норми ч. 6 ст. 6 Закону України «Про 

національну безпеку України» ; 5) підвищення прозорості в діяльності 

Парламенту України (тобто реалізація норми ч. 2 ст. 3 Закону України «Про 

національну безпеку України» ); 6) систематичність проведення моніторингу 

і визначення суспільної думки щодо питань інституційного забезпечення 

державного управління у сфері національної безпеки тощо.  

Другий аспект передбачає визначення чисельності особового складу 

тих чи інших безпекових структур. У межах цього повноваження, як 

зазначалося вище, Парламент України затверджує план із кадрової політики, 

тобто управління людськими ресурсами. Це відбувається шляхом 

комплектування сил оборони, а також визначення чисельності особового 

складу сил сектору національної безпеки. Крім того, Верховна Ради України 

має схвалювати призначення тих чи інших вищих військових командирів.  

Проте потребує врахування той факт, що, незважаючи на позитивну 

тенденцію у відсотковому співвідношенні застави витрат на безпеку, що 

сформувалася в Україні протягом останніх років, її грошовий еквівалент 

безпекових бюджетних витрат суттєво різниться від тих витрат, які 

здійснюють країни-члени НАТО й ЄС.  

 Розширення видів і напрямків співпраці України з  міжнародними 

структурами необхідно робити з метою залучення її до спільних проектів і 

програм у сфері національної безпеки, отримання міжнародної технічної 

допомоги, укладення угод у рамках трастових фондів тощо. Погоджуємося з 

науковцями , що реалізація таких заходів зумовлена тим, що Україні важко 

самотужки забезпечити матеріально-фінансове підвищення державного 

управління у сфері національної безпеки. До речі, у європейській практиці 

питанню компетентності парламенту приділяється особлива увага, оскільки 



 98 

без компетентності його членів, без тісної співпраці з міністерством оборони 

неможливе належне застосування влади парламентом та ефективне 

планування в силових міністерствах. Відзначимо, що пріоритетним 

завданням Верховної Ради України як раз і має бути реалізація такої 

настанови. 

7. Забезпечення періодичності та відкритості звітності у сфері 

національної безпеки, а також персоніфікації відповідальності за якість і 

виконання прийнятих рішень у цій сфері. У країнах-членах ЄС сформувалася 

практика [192; 350], за якої функціонування системи такої підзвітності 

відбувається паралельно з розподілом відповідальності за здійснювані дії 

інституціями сектору безпеки й оборони. Так, наявна європейська норма 

щодо підзвітності силових міністрів прем'єр-міністру і національного 

парламенту [там само]. Якщо останній не задоволений станом виконання 

повноважень структурами сектору національної безпеки, то він може усунути 

з посади окремих посадовців. В українських реаліях відповідно до ч. 5 ст. 6 

Закону України «Про національну безпеку України» [22] вітчизняний 

парламент приймає звіти про діяльність складових сектору нацбезпеки 

(Уряду України, СБУ, Управління державної охорони України). Проте 

потребують уточнення в цьому Законі [там само] ознаки щодо притягнення 

до персональної відповідальності з метою унеможливлення кризового стану в 

секторі національної безпеки.  

8. Потребує забезпечення публічність (прозорість і відкритість) 

процесів щодо прийняття і виконання державноуправлінських рішень у сфері 

нацбезпеки. У країнах-членах ЄС питання національної безпеки, безпековий 

бюджет, доповідь щодо стану оборони та її сил висвітлюються в спеціально 

підготовлених інформаційно-аналітичних документах [22]. Вони 

представляють собою результат значних наукових (концептуальних) 

досліджень, а також суспільно-політичних консультацій. Ці документи 

мають бути схвалені національним парламентом і урядом для інформування 

громадськості. Щодо України, то в ній створення практико орієнтованих 
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державноуправлінських механізмів, за допомогою яких можна забезпечити 

належний рівень висвітлення питань безпекової політики, а також 

формування громадської думки поки що залишається проблемним питанням.  

Відтак, слід уточнити механізм залучення представників громадськості 

до формування державної політики у сфері національної безпеки. Цей 

механізм не повинен обмежуватися формуванням неурядових 

консультативних громадських рад при органах сектору безпеки. Крім того, 

доцільним є залучення інститутів громадянського суспільства (експертів) до 

обговорення певних питань безпекової політики. З цією метою діяльність 

неурядових організацій у системі цивільного контролю потребує підтримки з 

боку керівництва держави, її парламенту й уряду, насамперед, через 

комплексне формування законодавчого і організаційного забезпечення [32]. 

Отже, на підставі аналізу законодавства й інформаційно-аналітичного 

матеріалу України та країн-членів ЄС у сфері національної безпеки виявлено, 

що для них властивим є поширення комплексне застосування інституційного 

підходу. Проте воно відзначається різним ступенем упровадження такого 

підходу. Установлено, що вітчизняне законодавство потребує 

доопрацювання в частині конкретизації його понятійного апарату, а також 

шляхів підвищення інституційної ефективності державного управління 

національною безпекою її інституційними силами. Оскільки наразі воно має 

відбуватися в межах «запроваджуваного всеосяжного підходу до планування 

у сфері нацбезпеки та забезпечення в такий спосіб цивільного контролю». 

Тому аргументовано детальніше зупинитися на визначенні шляхів розвитку 

демократичного цивільного контролю в Україні. 

 

 

3.2. Шляхи вдосконалення механізму цивільного контролю у сфері 

забезпечення національної безпеки України  

 

Розвиток громадянського суспільства та його демократичних інститутів 
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в країнах перехідного періоду, у т. ч. в Україні, об'єктивно вимагає розробки 

й упровадження в управлінську практику дієвого громадянського контролю 

над системою національної безпеки країни, що відповідає формам, змісту та 

практиці, прийнятим у соціально й економічно розвинених країнах світу. 

Відсутність політико-правового обгрунтування й ефективних механізмів (у 

тому числі правових) такого контролю веде до того, що ключові, життєво 

важливі для держави і нації рішення приймаються суб’єктивно-

налаштованим колом представників виконавчої влади. На вітчизняних 

теренах така ситуація виправдовується, по-перше, «вищими інтересами» 

держави, а по-друге, «вимогами національної безпеки», тобто потребами 

часу. Певний період прикладом застосування такого підходу служив Договір 

між Україною і Росією щодо умов перебування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України . Українська громадськість не мала 

змогу ознайомитися з повним текстом і умовами цього виключно важливого 

для України та її майбутнього документа. Аналогічна ситуація 

спостерігається і в питаннях військового співробітництва, а також поставок 

озброєнь в інші країни та в питаннях функціонування Збройних сил і силових 

структур України тощо. Через відсутність прозорості процедур прийняття 

рішень парламентських слухань щодо діяльності спецслужб, подібні до тих, 

що проходили в США щодо причин і наслідків подій 11 вересня 2001 року, 

унеможливлюються в Україні. 

Зауважимо також й те, що, на погляд деяких учених [22–23; 32; 92; 

112], громадський контроль над системою національної безпеки є більш 

ширшим і багатоаспектним поняттям, ніж цивільний контроль над 

збройними силами. Громадський контроль включає в себе ідею контролю не 

тільки над збройними силами, а й над силовими структурами (у тому числі 

спецслужбами) загалом, тобто над усіма суб'єктами системи національної 

безпеки. Відповідно до базових вітчизняних правових документів у даній 

сфері система національної безпеки України окреслена загалом (див. ст. 1 

Закону України «Про національну безпеку України» [22]). Крім того, 
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ситуацію, що склалася, відображає стан речей в державі щодо Концепції 

національної безпеки України. Нова редакція Концепції не розроблена та не 

затверджена, а в старій її редакції [109] (тій, що була прийнята парламентом 

після п'яти років роздумливого дебатів у 1997 році) визначення поняття 

«система національної безпеки», яке б було загальноприйнятим у науковій і 

громадській спільноті, не було надане. Проте було наявне визначення 

поняття «система забезпечення національної безпеки» [там само]. У цьому 

контексті відзначимо, що важливо розмежовувати систему національної 

безпеки, як статичне явище, і процес її підтримки. Відтак, нова редакція 

Концепції національної безпеки, яку має представити Президент України на 

розгляд парламенту, повинна закріпити визначення обох понять із 

конкретизацією особлиовтсей їхнього співвідношення. 

Власне кажучи, Концепція національної безпеки України система такої 

безпеки може бути визначена як організована державою сукупність суб'єктів 

(державних і недержавних органів, посадових осіб та окремих громадян), 

об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів 

(державних, суспільних і окремо взятої особистості), які вимагають 

здійснення збалансованої й ефективної інституційної діяльності в межах 

законодавства України. 

З багатьох причин потребує й уточнення термін «система забезпечення 

національної безпеки». При цьому існує думка [42], за якої термінологічного 

узгодження вимагають слова «забезпечення» і «безпека», тобто 

терміноконструкція «забезпечення безпеки». Учені до такого висновку 

приходять під час здійнення семантичного аналізу зазначених термінів. 

Проте використання словників нормативної української мови [33] дозволяє 

наполягати на можливості вживання, зокрема, словосполучення 

«забезпечення безпеки» у значенні реалізації послідовності дій, а саме: 

«гарантування → підтримка → підвищення». 

На наше переконання, зміст поняття «система забезпечення 

національної безпеки» може бути розкритий з позиції «організованої 
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державою інституційної діяльності сукупності суб'єктів». Науковці 

Г. Зеленько та ін. [92] уважають, що громадські, недержавні або незалежні 

інституції не організовуються державою і не входять до її складу. Це 

положення знайшло своє відображення в політичних термінологічних 

словниках радянського періоду. До речі, розробники Концепції національної 

безпеки України (1997 р.) [109] намагалися застосувати подібний підхід і 

встановити прямий контроль над усіма сферами суспільного життя. 

У соціально й економічно розвиненій державі громадські організації 

забезпечують зворотний зв'язок, який загалом чинить корегуючий вплив на 

функціонування державного апарату (сектору національної безпеки). 

Позитивна функція громадських організацій безпосередньо випливає з їх 

незалежності, а в ряді випадків і прямої опозиції державі. Спроби заміни 

незалежних громадських організацій на штучно створені самою державою 

структури (громадські ради) неминуче призводять до серйозної деформації 

демократичного життєустрою суспільства. 

У ситуацуіях, коли громадські організації діють чітко в межах 

законодавчого поля, вони не можуть не корелювати свою діяльність за 

змістом і спрямованістю відповідно до міжнародних документів з питань 

прав і свобод людини. Отже, в умовах розвитку демократії вимагає 

загальнодержавної узгодженості функціонування державних органів, 

громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних 

цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів. Розпорошеність 

національної ментальності за безліччу напрямків – економічним, політичним, 

соціальним та іншим – об'єктивно зумовлює соціальну напруженість і появу 

суспільно-політичних конфліктів, що знижують загальний рівень безпеки 

всіх без винятку соціальних груп. 

Відзначимо, що і в новій версії Концепції національної безпеки 

України мають розглядатися об'єкти системи забезпечення національної 

безпеки. Для цього представляється важливим дати визначення об’єктів 

системи національної безпеки – це сукупність державних структур і 
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недержавних організацій, що функціонують у сфері захисту прав і свобод 

людини, а також базових цінностей суспільства від дії зовнішніх і внутрішніх 

загроз, а також відповідна підсистема національних інтересів, що вимагають 

правового врегулювання відповідними актами в державі (законами, 

постановами, статутами, деклараціями, програмами тощо). 

Таким чином, система національної безпеки в демократичній державі 

включає в себе в якості повноправного суб'єкта відносин громадські 

структури, оскільки сфера безпеки може бути монополією держави тільки в 

умовах тоталітарного режиму. Підкреслимо, що в громадянському 

суспільстві неурядові структури й організації є повноправними елементами 

системи національної безпеки в межах диверсифікованих механізмів 

демократії участі. 

У новій Концепції національної безпеки України має зазначатися, що 

підтримка (забезпечення) необхідного рівня національної безпеки і протидія 

різним загрозам особистості, суспільству і державі допускають активну 

участь у цьому процесі громадських організацій та об'єднань, політичних 

партій та громадян. Тому національна безпека безпосередньо пов'язана зі 

стійким демократичним розвитком і розглядається як його інтегральна 

складова. 

Отже, у правовому полі демократичної України як держави, яка прагне 

утвердитися в цьому, визначені інституційні аспекти забезпечення 

національної безпеки. Ці аспекти встановлюють статус і режим діяльності як 

державних органів і їх посадових осіб, так і незалежних громадських 

організацій, які у своїй роботі керуються законами, деклараціями, статутами, 

програмами тощо. 

Взаємовідносини державних і недержавних (громадських) структур 

будуються за принципом взаємодії і противаг. Як наслідок такого складного 

переплетення інститутів і їх спільних дій народжується і зміцнюється нова 

системна якість, досягається адекватна демократичним державам ступінь 

(міра, рівень) відсутності загроз правам і свободам людини і універсальним 
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базовим інтересам і цінностям держави і суспільства [44; 100]. 

Відтак, цілком слушно постає питання щодо важливості визначення 

системи національної безпеки України з позиції застосування принципу 

науковості. Його дотримання передбачає врахування теорії безпеки [146]. 

Для того щоб зрозуміти природу її феномена безпеки і як похідної природу 

системи національної безпеки, необхідно знайти відповідь на низку 

визначальних питань. 

1. Безпека держави, уряду, політичних еліт, бізнесу або безпека  

найменш захищених верств населення, кожної окремої людини – це 

паралельні конкуруючі поняття безпеки. У вітчизняному суспільстві, в 

умовах відсутності єдиної національної ментальності, формування якої теж 

дуже не простий процес, що вимагає досить тривалого історичного проміжку 

часу, ці поняття антагоністичні, суперечать одне одному і ведуть до 

перманентної конкуренції і конфліктів, до зниження загального рівня 

національної безпеки [114]. 

Більш того, в умовах недостатньо розвинутої демократії і відсутності 

політичної підтримки населення правляча еліта має тенденцію до підміни 

ключових понять національної безпеки питаннями безпеки режиму і 

питаннями збереження влади. Ці небезпечні тенденції істотно посилюються 

на вітчизняних теренах [114], трансформуючись з латентних у явні. 

2. Безпека в умовах інституційних конфліктів і зростаючих тенденцій 

до обмеження свободи слова та прав людини, а також практики використання 

силових структур як інструменту придушення будь-якої опозиції 

безпосередньо пов’язана з соціально-економічною безпекою. 

Зовнішньополітичний аспект зазначеної проблеми, який стосується місця і 

ролі України в міжнародному співтоваристві у формуванні власної та 

колективної безпеки. Закінчення «багатовекторності» у зовнішній політиці 

(шляхом внесення змін до Конституції України в 2019 р.) покликано 

утвердити період «комплексної біполярності», що має декілька складових. 

При цьому одна складова однозначно орієнтована на ЄС, а друга – на НАТО. 
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Це має забезпечити Україні підтримку не тільки її економічного, а й 

політичного суверенітету. При цьому важливо визначити звідки виходять 

основні внутрішні та зовнішні загрози в економічній, політичній, 

соціокультурній, інформаційній та інших сферах суспільної життєдіяльності. 

Це покликано забезпечити створення адекватної системи протидій і 

нейтралізації таких загроз, провести ефективні реформи економіки, збройних 

сил, системи національної безпеки. 

Наявність прозорої геополітичної визначеності стає сьогодні не тільки 

основним стимулом європейської інтеграції України, а й однією з головних 

умов національної безпеки країни у внутрішньо-і зовнішньополітичної сфері. 

3. Національна безпека може бути гарантована за рахунок не тільки 

військових інструментів, а й економічних, політичних, соціокультурних, 

інформаційних та ін. Вони забезпечують достатній потенціал стримування і 

необхідний рівень національної безпеки. Запровадивши у 2015 році 

проведення економічної, адміністративної, військової та інших реформ, 

Україна повинна забезпечити необхідний рівень безпеки для своїх громадян 

як на індивідуальному, так і на соціальному рівнях. 

З огляду на те, що Україна має певні труднощі у виконанні деяких з 

цих критеріїв, тому перспективним на данний час є участь у 

«Інтенсифікованому діалозі щодо членства», який проводиться з метою 

встановлення готовності України до участі в МАР (Membership Action Plan). 

«Інтенсифікований діалог щодо членства» – той формат відносин, який був 

свого часу запропонований зруйнованій війною Хорватії, що певною мірою 

відповідає тому стану, в якому передуває Україна з березня 2014 року, у т. ч. 

через безвідповідальність у виборі вектору свого функціонування. За цих 

обставин завданням України є визначення перспектив подальшого розвитку 

та забезпечення своєї національної безпеки, оскільки зроблені помилки в цій 

сфері призводять до стратегічного програшу. 

4. Ключовим аспектом є формування національної безпеки. Як 

зазначалося вище, в умовах внутрішньої слабкості радикальним способом 
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підвищення рівня національної безпеки може бути участь у сильному 

військово-політичному блоці. Ця позиція обстоюється в країнах Центральної 

Європи і Балтії, які визначили та дотримуються вектору включення до 

НАТО, зробивши його своїм базовим політичним пріоритетом і гарантією 

національної безпеки на найближчу перспективу. Україна ж, унаслідок своєї 

«комплексної» тривалої геополітичної невизначеності, відтермінувала 

входження до Північноатлантичного альянсу, а, відтак, і до ЄС, у тому числі 

у військово-економічній, військово-технічній, а також у військово-політичній 

сферах. Питання про характер системи національної безпеки є 

фундаментальним, і багато в чому визначає стан, напрямок і перспективи 

розвитку держави, суспільства і кожної окремої особистості. На нашу думку, 

відповідь на це та інші питання призводить до висновку про важливість 

окреслення в Україні системи національної безпеки, що має відповідати 

базовим вимогам демократичного (громадянського) суспільства. Крім того, 

мають бути визначені принципи та напрями функціонування цієї системи. До 

речі, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [195] визначає 

систему поглядів на розвиток безпекових й оборонних спроможностей 

держави, зокрема в середньостроковій перспективі. Ці спроможності 

формуються на основі оцінки безпекового середовища, а також фінансово-

економічних можливостей країни. Згідно з п. 1 аналізованої Концепції [195] 

така оцінка дається за результатами проведеного комплексного огляду 

сектору безпеки й оборони України. Разом із тим, дискусійним видається 

застосування норм, по-перше, щодо періодичності проведення комплексного 

огляду сектору безпеки й оборони України, по-друге, строку дії самої 

Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а по-третє 

узгодження її зі строком дії Стратегії національної безпеки України.  

Щодо визначення силового сектору національної безпеки обома цими 

правовими документами, то воно не повністю співпадає. Розгляд положень 

Додатку до Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України [195] дає 

змогу наполягати на тому, що до цього сектору також належать органи 
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загальної компетенції, Міністерство охорони здоров’я України та 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. 

Цивільний контроль – виняткова прерогатива розвиненого 

демократичного суспільства. Сама ідея громадянського суспільства, як і 

цивільного контролю над системою і структурами національної безпеки, є 

прямим викликом тоталітарному режиму в державі і його структурам 

безпеки, а також інтегральним показником рівня демократизації держави і 

суспільства загалом. У тоталітарному суспільстві будь-якого типу (незалежно 

від типу конкретної тоталітарної ідеології) завжди існує абсолютна 

монополія держави на сферу внутрішньої і зовнішньої безпеки. 

Корпоративні інтереси й цінності владних структур, правлячих еліт та 

ін. можуть видаватися за вищі національні інтереси держави і суспільства в 

цілому. Тому природним є те, що в такому суспільстві будь-яка спроба 

порушення монополії режиму над сферою безпеки сприймається як пряма 

загроза його існуванню і трактується як «державна зрада» і «замах на 

конституційний лад». Саме така практика продовжує існувати в сучасній 

Північній Кореї, Кубі та ін. В Україні акцент на необхідності активної участі 

громадських структур і організацій у розробці й імплементації стратегії і 

політики національної безпеки має стати фактором реальної дійсності, а 

також неодмінною атрибутивною ознакою офіційних державних документів 

у цій сфері. 

Розвиток громадянського суспільства і формування ефективного 

громадянського контролю над сферою безпеки не сприймається в 

демократичних розвинених країнах як загроза безпеці держави. Громадські 

структури й організації є не тільки необхідним компонентом, але і 

повноправним партнером держави у вирішенні проблем національної 

безпеки, представляючи незалежні альтернативні розробки концепцій, 

стратегій і програм. У США, наприклад, у цій області існує понад 1500 

незалежних центрів й аналітичних структур, що здебільшого працюють у 

тісній співпраці і за прямими замовленнями Ради національної безпеки США 



 108 

та інших державних інститутів. 

Беручи до уваги фактично існуючу потребу формування дієвого 

контролю громадян України над функціонуванням системи національної 

безпеки України, що складається з суб’єктної й об’єктної підсистем, можемо 

наполягати на необхідності розробки та прийняття указів Президента 

України «Про заходи підвищення інституційної внутрішньо- і 

зовнішньополітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки» і 

«Про Концепцію забезпечення національної безпеки України». Визнано, що 

функціонування недержавних інституцій в означеному напрямку вимагає 

формування відповідної мотивації у громадськості та її активізації шляхом 

легітимації організаційно-виконавської та іншої управлінської діяльності 

державних інституцій у сфері забезпечення національної безпеки. 

Перспективною в цьому контексті є активізація роботи Експертної ради з 

питань національної безпеки України. 

Головною метою пропонованих указів, які передбачають виконання у 

співпраці з іншими громадськими організаціями й аналітичними центрами, є 

розробка методологічних, політичних і правових засад ефективного 

цивільного контролю над системою національної безпеки України, 

підвищення інтересу громадськості України і формування в масовій 

свідомості уявлень про необхідність, доцільності й оптимальні форми такого 

контролю. 

Рекомендовані до затвердження укази Президента України повинні 

акцентувати увагу на негативних аспектах функціонування механізмів 

національної безпеки поза дією громадянського контролю, а також на 

розробці конкретних пропозицій щодо якнайшвидшого впровадження 

окремих елементів такого контролю вже на сучасному етапі функціонування 

України. 

Завданнями запропонованих указів Президента України «Про заходи 

підвищення інституційної внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності у 

сфері забезпечення національної безпеки» і «Про Концепцію забезпечення 
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національної безпеки України» є такі: 

– вивчення механізмів та практики державного і недержавного 

контролю над системою національної безпеки в демократичних країнах; 

– розробка політико-правового обгрунтування і легітимних механізмів 

здійснення такого контролю в Україні; 

– залучення уваги громадськості до проблем системи національної 

безпеки, активізація громадської думки.  

Останнє можливе шляхом здійснення таких заходів: 

– проведення відповідних PR-акцій; 

– підготовки і публікації серії статей та інформаційних матеріалів з 

цього питання в ключових засобах масової інформації України; 

– систематичного моніторингу громадської думки з цього питання; 

– проведення регулярних «круглих столів» і дебатів у ЗМІ із 

залученням вітчизняних та зарубіжних експертів, парламентаріїв і 

представників громадськості; 

– організації представницьких міжнародних конференцій з обміну 

досвідом та розробці відповідних пропозицій і рекомендацій; 

– видання «Білих книг» (відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про 

національну безпеку України» [22]), розповсюдження інформаційних 

матеріалів, результатів опитувань громадської думки та експертних 

опитувань, підготовки і випуску спеціалізованих журналів і збірників тощо. 

На наше переконання, пропоновані укази Президента України «Про 

заходи підвищення інституційної внутрішньо- і зовнішньополітичної 

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки» і «Про Концепцію 

забезпечення національної безпеки України» можуть складатися з двох 

блоків – концептуально-теоретичного і громадсько-практичного. Ці блоки 

органічно пов'язані між собою і виконуються за чотирма основними 

стратегічними напрямами: 

Перший напрямок передбачає аналіз і вивчення існуючих механізмів 

контролю над системою національної безпеки в контексті зміцнення і 
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розвитку демократії в країні. 

Другий напрямок спрямований на розробку методологічних основ 

дієвого громадянського контролю і стимулювання консолідації діяльності 

громадських структур в цій сфері. 

Третє направленя включає в себе підготовку, створення й апробацію 

політико-правового обгрунтування проектів конкретних нормативних 

документів, що регулюють функціонування мережі громадянського 

контролю в Україні. 

Четвертий напрямок діяльності спрямовано на формування громадської 

підтримки, популяризацію, роз'яснення й удосконалення положень Закону 

України «Про національну безпеку України» [222], а також наслідків 

упровадження його в соціально-управлінську практику. 

Кінцевим результатом виконання рекомендованих указів Президента 

України «Про заходи підвищення інституційної внутрішньо- і 

зовнішньополітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки» і 

«Про Концепцію забезпечення національної безпеки України» має стати 

розробка і подача в парламентські комітети, насамперед, у комітет з питань 

свободи слова та інформації, комітет з питань національної безпеки й 

оборони, комітет з питань правової політики, проекту закону щодо оновлення 

Закону України «Про національну безпеку України» [222] з метою уточнення 

інституційного сектору такої безпеки та застосування системного підходу до 

здійснення стратегічного планування в цій сфері за умови залучення до цього 

представників громадськості на регулярній основі (рис. 5.5). 

Крім того, важливим є внесення змін до Додатку до Концепції розвитку 

сектору безпеки й оборони країни, який установлює розподіл 

відповідальності складових цього сектору за організацію планування, 

реагування на загрози та під час виконання завдань за призначенням [195]. 

Власне кажучи, хоча ця Концепція й визначає роль і місце суспільства в 

забезпеченні розвитку сектору безпеки й оборони країни [195, Розділ ІV], але 

не конкретизуються напрямки участі представників суспільства в цьому. 
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Аналіз положень Додатку до Концепції розвитку сектору безпеки й оборони 

країни дає змогу стверджувати, що суб’єкти цього сектору (державні 

інституції, перелік яких закріплений у Розділі І цієї Концепції [195]) 

реалізують таке: координацію дій (заходів);  допоміжну роль (сприяння) у 

виконанні керуючих функцій; здійснюють політико-дипломатичне, 

організаційне, наукове, технічне, економічне, інформаційне, кадрове та інше 

забезпечення. Разом із тим, ці допоміжні функції успішно можуть 

реалізовувати також і представникі громадськості, залишаючи за 

державними інституціями обов’язок щодо здійснення загального керівництва 

у сфері забезпечення національної безпеки. Згідно із Додатком до Концепції 

розвитку сектору безпеки й оборони країни [195] це керівництво спрямоване 

на такі об’єкти національної безпеки:  

1) забезпечення державної безпеки; 

2) підтримку громадської безпеки;  

3) підтримку інформаційної безпеки;  

4) захист суверенітету тощо. 

Отже, імплементація в життя механізмів демократичного контролю над 

системою національної безпеки України може стати ефективним стимулом 

розвитку громадянського суспільства, просування України в напрямку 

європейської інтеграції та повноцінного членства в євроатлантичних 

інституціях. Уважаємо, що допомогти в цьому може також урахування норм 

статей 5, 8, 12 раніше діючого Закону України «Про демократичний 

цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 

держави» [19]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У магістерській роботі запропоновано дослідження наукової проблеми 

щодо розвитку державного управління у сфері забезпечення національної 

безпеки України. Отримані в процесі дослідження результати підтверджують 

загальну методологію, що покладена в його основу, і представлені у вигляді 

таких висновків: 

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

системі державного управління, зокрема через представлення такої безпеки з 

позиції організаційної, функціональної та правової приналежності 

інституційних структур, які беруть участь в гарантуванні та підтримці, 

зокрема безпеки держави, суспільства й особистості. Установлено, що така 

безпека вимагає зміцнення державності, формування громадської безпеки та 

забезпечення сталого розвитку суспільства, а також охоплює ґрунтовне 

дослідження суспільно-політичних процесів та явищ, що впливають на 

національну безпеку, структури інституційних узаємодій в її межах, системи 

національних інтересів і цінностей, які виступають в якості об'єктів захисту. 

Деталізовано, що забезпечення національної безпеки вимагає систематизації 

відповідної нормативно-правової бази в напрямку визначення 

державноуправлінських заходів уповноважуючого, зобов'язуючого, 

забороняючого, попереджувального (профілактичного), прогнозного, 

охоронного, відновлювального та іншого характеру.  

2. Досліджено інституційні сили й інструменти державної політики у 

сфері забезпечення національної безпеки, які в сукупності утворюють 

багаторівневу, багатогранну та багатофункціональну систему державного 

управління в цій сфері. При цьому доведена необхідність комплексного 

визначення її елементів, до яких віднесені такі: 1) об'єкти безпеки і їх 

цінності (матеріальні і духовні явища навколишнього світу, які необхідні 

людині і суспільству для комфортного життя; певні блага, які забезпечують 
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задоволення різних потреб людини); 2) виклики і загрози їм; 3) суб'єкти, які 

володіють необхідними засобами і ресурсами державного управління для 

впливу на зміни станів системи; 4) цілі, як відображення об'єктивної потреби 

в надійній захищеності національних інтересів і мотиви; 5) правові та інші 

норми, якими вони керуються; 6) практичні заходи і дії суб'єктів державного 

управління щодо забезпечення національної безпеки тощо. Під ними 

запропоновано розуміти державні органи, установи, служби й організації, їх 

посадових осіб, інститути та структури громадянського суспільства, бізнес-

спільноти, а також окремих громадян, які залучаються до виконання заходів 

із забезпечення нацбезпеки, оскільки воно не є вузьковідомчим завданням 

спеціально створених для цього структур. 

3. Обґрунтовано, що дослідження інституційних механізмів 

державного управління у сфері забезпечення національної безпеки 

передбачає їх визначення з позиції функціонування. Установлено, що воно 

відбувається у двох напрямках державноуправлінської діяльності Перший 

напрямок охоплює основну управлінську діяльність (це висхідний канал 

державноуправлінського впливу), а другий – регулюючу діяльність (це 

низхідний канал державноуправлінського впливу або канал зворотного 

зв’язку). Доведено, що основна державноуправлінська діяльність у такій 

сфері здійснюється в межах діючих інституційних державних механізмів, що 

реалізуються відповідними структурами (силами) за допомогою класичних 

функцій і методів державного управління. Регулююча ж 

державноуправлінська діяльність у сфері національної безпеки пов'язана із її 

забезпеченням, що відзначається такими характеристиками, як захищеність і 

розвиток. Дана регулююча діяльність вимагає здійснення стратегування у 

сфері національної безпеки, яке охоплює управління проблемами 

захищеності й розвитку держави, суспільства й особистості, для чого 

необхідні розробка і прийняття коригувальних державноуправлінських 

рішень на підставі отриманої інформації в межах зворотного зв’язку. 

Аргументовано, що значний інтерес для науки «Публічне управління й 
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адміністрування» представляє зміст і структура інституційних механізмів 

державного управління у сфері забезпеченням національної, які складаються 

із декількох блоків елементів, а саме: науково-методологічного; правового; 

організаційного; інформаційно-комунікативного; технологічного. 

4.   Проаналізовано інституційну структуру національної безпеки 

України та механізм цивільного контролю її функціонування, яка на відміну 

від наявної, представлена, по-перше, на рівні «первинної 

інституціоналізації», яка здійснюється органами законодавчої, виконавчої та 

судової влади відповідно до принципу її поділу, по-друге, на рівні «вторинної 

інституціоналізації» через функціонування міністерств, державних служб, 

агенцій тощо, по-третє, спеціальним напрямком інституціоналізації – 

охороно-забезпечувальною діяльністю, яка вчиняється створеними в цих 

відомствах спеціальними структурними підрозділами, і по-четверте, 

стратегічним напрямком інституціоналізації в даній сфері, який реалізується 

публічними інституціями як координаційними суб’єктами з підтримки 

національної безпеки (органами місцевого самоврядування, громадськими 

радами, центрами й офісами реформ, ЗМІ, політичними партіями та ін.). 

Визначено, що інституційний розвиток державного управління у сфері 

забезпечення національної безпеки в Україні вимагає активізації цивільного 

контролю.  
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