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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Безпека – це функція суспільства, людини, держави з виявлення, 

попередження та усунення небезпек та загроз, здатних знищити їх чи позбавити 

фундаментальних матеріальних і духовних цінностей або ж унеможливити 

їхній стабільний розвиток. «Національна безпека України – це захищеність 

життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства та держави, за 

якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, сучасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 

інтересам» [8]. У Законі України «Про основи національної безпеки України» 

національні інтереси визначено як «життєво важливі матеріальні, 

інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, 

реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний 

розвиток» [8].  

Зважаючи на те, що «система забезпечення національної безпеки – це 

широкий спектр державних і недержавних інститутів, що здійснюють свою 

діяльність в інтересах досягнення необхідного рівня управління забезпечення 

національної безпеки, – зауважують К.М. Пасинчук та Т.О. Щерба, – можна 

визначити й мету її створення і функціонування: організація процесу 

управління загрозами та небезпеками, за якого державними і недержавними 

інституціями гарантується прогресивний розвиток українських національних 

інтересів, джерел духовного і внутрішнього добробуту народу України, а також 



– ефективне функціонування всієї системи забезпечення національної безпеки 

України» [6, c. 120]. 

В літературі проблема національної безпеки не є новою, проте поки що не 

існує єдиної думки із приводу визначення цієї категорії. Розглянемо найбільш 

поширені трактування національної безпеки.  

 1. Національна безпека як необхідна умова стійкого розвитку 

суспільства. Російський економіст А.Б. Асадулаєв вважає, що «національна 

безпека – це сукупність умов, що забезпечують стабільність, самозбереження і 

розвиток суспільства в існуючих державних кордонах, віддзеркалення 

військових, терористичного, кримінальних і екологічних погроз, пов’язаних із 

стихійним лихами, техногенними аваріями, епідеміями та іншими 

надзвичайними ситуаціями» [1, c. 115]. 

2. Національна безпека як сукупність державно-правових і суспільних 

гарантій, що забезпечують захист від зовнішніх та внутрішніх загроз, стійкість 

до несприятливих впливів ззовні, забезпечення таких внутрішніх і зовнішніх 

умов існування держави, які гарантують можливість сталого всебічного 

розвитку [9, с. 4]. 

3. Національна безпека як спосіб самозбереження народу, «який досягнув 

рівня самоорганізації у формі незалежної держави» [5, с. 3]. В. Ліпкан вважає, 

що національна безпека – це «безпека її народу як носія суверенітету і єдиного 

джерела влади в Україні» [4, с. 401]. 

4. Національна безпека як досягнення країною певного рівня 

конкурентоспроможності [4, с. 32]. 

5. Національна безпека як стан захищеності громадянина, суспільства і 

держави. Таку точку зору відстоює М. Б. Левицька, звертаючи увагу, що це 

один із трьох підходів до розуміння сутності національної безпеки [4, с. 32]. 

Дещо ширше цей підхід трактують О. Гончаренко, Е. Лисицин, В. Вагапов, 

вважаючи, що національна безпека – категорія, яка характеризує ступінь (міру, 

рівень) захищеності життєво важливих інтересів, прав та свобод особи, 

суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз або ступінь відсутності 



загроз правам і свободам людини, базовим інтересам і цінностям суспільства та 

держави [2, с. 20]. 

Найбільш повне визначення національної безпеки запропоновано Д.П 

Доманчуком: “Національна безпека є здатністю суспільства своєчасно 

розпізнати й оцінити всі класи загроз і вжити необхідних заходів до 

оптимального їх зниження або віддзеркалення з урахуванням поточних 

можливостей країни і довготривалих інтересів її розвитку, а також співпраці в 

цих цілях з іншими країнами і народами” [3, с. 208]. У цьому визначенні 

міститься вказівка на сутність, мету й засоби забезпечення національної 

безпеки, а також на залежність заходів, що вживаються, не тільки від інтересів, 

а й від поточних можливостей країни в кожен конкретний момент розвитку у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства.  

Національна безпека є складною структурованою системою і 

багатоплановим явищем, тому структурними елементами національної безпеки 

є економічна безпека, екологічна безпека, інформаційна безпека, політична 

безпека, військова безпека, духовно-моральна безпека, пожежна безпека та 

техногенна безпека. В сучасних умовах поступальний розвиток держави, її 

могутність, рівень життя, а отже – національна безпека, визначається  

насамперед станом розвитку національної економіки. Економічна безпека 

створює можливість і готовність економіки забезпечити достатні умови життя і 

розвитку особи, соціально-економічну і військово-політичну стабільність 

суспільства і держави, протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. 

“Поняття національної безпеки буде порожнім словом без оцінки 

життєздатності економіки, її міцності при можливих внутрішніх і зовнішніх 

загрозах”, оскільки вона являє собою одну із життєво важливих сторін 

діяльності суспільства, держави та особи [10, с. 97].  

У вітчизняній літературі зустрічаються також точки зору, коли  терміни 

«національна безпека» і «економічна безпека держави» визнаються як є 

ідентичні. Так, стверджує В.О. Ткач, наголошуючи, що «національна безпека – 

це результат реалізації стратегії економічно безпечного розвитку держави» [12, 



с.230]. Ідентичність цих понять автор пояснює тим, що, «по-перше, базисом 

національної економічної безпеки є стала та розвинена економіка; по-друге, 

тільки рівень економічної безпеки держави свідчить про ступінь її економічної 

самостійності й незалежності; по-третє, національна економіка не може 

вважатися діючою в умовах спаду виробництва, відсутності економічного 

зростання в окремих галузях, банкрутства підприємств тощо, а все перелічене є 

сферою економічної безпеки» [12, с.230]. 

На формування сприятливих умов для забезпечення інтересів громадян, 

суспільства і держави, дальшого поступу України як демократичної держави зі 

сталою та зростаючою ринковою економікою, держави, що керується 

європейськими політичними й економічними цінностями, спрямована Стратегія 

національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» [11], яка серед 

нагальних завдань політики національної безпеки визначає створення 

конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 

забезпечення підвищення рівня життя і добробуту населення.  

Отже, ключовим елементом поняття «національна безпека» є національні 

інтереси. Вона об’єднує всі складові безпеки, її матеріальною основою є 

економічна безпека. Тлумачення національної безпеки передбачає врахування, 

по-перше, історичного розвитку держави, по-друге, соціально-економічного 

становища, по-третє, реальних загроз безпеці. Національна безпека відображає 

національно-історичний підхід до її забезпечення та зумовлює необхідність 

впровадження ефективного механізму її забезпечення. 
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