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вСтуП

трансформації у світі, які почали відбуватися в кінці ми-
нулого століття знайшли своє певне завершення в сучасній 
глобальній кризі, загальновизнаного виходу з якої поки не за-
пропоновано. тим часом налагоджені системи життєдіяльності 
швидко дестабілізуються, що викликає появу низки негативних 
явищ як соціоприродного, так і соціально-політичного характе-
ру різних за силою та масштабами, до яких суспільство опини-
лося не готовим, а системи забезпечення його безпеки вияви-
лись неефективними. іншими словами, механізми забезпечення 
функціонування та розвитку життєдіяльності людей на різних 
рівнях соціальної системи перестають адекватно виконувати свої 
функції, що становить сучасну проблему, розв’язання якої пови-
нно визначити подальші шляхи розвитку цивілізації.

в зв’язку з масштабами кризової ситуації в світі стало зро-
зумілим, що навіть вирішення проблем локальних у взаємоза-
лежному світі не є виходом, бо загальні негаразди обов’язково 
проектуються на всі рівні організації суспільства. тому і долання 
труднощів, які виникли, потрібно починати зі з’ясування най-
більш загальних причин їх появи і пошуку універсальних прин-
ципів, на яких необхідно перебудовувати неефективну систему. 
Якщо розглядати ситуацію з цього боку, то причиною, яка поро-
дила сучасну кризу, є підхід, який використовувався в організації 
та управлінні всіма процесами життєзабезпечення.

Динаміка змін сучасної соціально-політичної ситуації в 
україні вимагає від державного, в т. ч. публічного управління 
прийняття відповідних рішень та забезпечення їх реалізації при 
утриманні сталості та стабільності в суспільстві та державі. але 
сучасна соціально-політична криза продемонструвала розрив 
між існуючою нормативно-правовою регламентацією життєді-
яльності суспільства та реальними процесами, які розгортають-
ся за своєю логікою, всупереч законам, що породжує нестабіль-
ність та небезпеки в різних сферах суспільного життя. іншими 
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словами, держава не спроможна в повній мірі забезпечити без-
пеку нормального функціонування суспільства, з огляду на те, 
що відсутня ефективна реалізація цієї функції у державному 
управлінні.

Питання безпеки — це питання виживання, успішного іс-
нування та взаємодії влади і суспільства. необхідною умовою 
нормальної життєдіяльності будь-якого суспільства є суспільний 
порядок, від рівня якого залежить спокій та безпека людини. за 
висновком вітчизняного ученого Г. новицького, недооцінка або 
ігнорування проблем безпеки на усіх рівнях соціальної органі-
зації не тільки призводять до певних утрат, а й неминуче до па-
діння життєздатності, навіть до загибелі відповідних її елементів 
(суб’єктів). отже, безпека — складне суспільне явище, яке має 
прояв у суспільному житті в різних якостях, зокрема, як суспільні 
потреби та інтереси, суспільні відносини, процес та як соціальна 
функція. саме дослідженню проблеми забезпечення безпеки на 
всіх рівнях — безпеки людини, суспільства та держави, оптимі-
зації впливу публічного управління на безпекові процеси й при-
свячена дана робота.

9

розділ 1 вПлИв ПублічноГо уПравління на безПеку 
оСобИСтоСті, СуСПільСтва і ДерЖавИ  
в СИСтеМі національноЇ безПекИ

вступ до розділу 1
вибір європейського вектору розвитку для україни означає 

рух у напрямку європейської цивілізаційної моделі, що перед-
бачає складний демократичний перехід до політично організо-
ваного, відповідального суспільства нової якості, в якому по-
ступово підвищується рівень ділової активності та політичної 
участі громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, формується 
нова структура соціального простору. всі ці якісні зміни у струк-
турі та змісті громадянського суспільства неминуче детерміну-
ють зміни у формі та змісті держави, особливо в системі держав-
ного управління, що передбачає, насамперед, докорінну зміну 
формату спілкування держави та громадян. і підґрунтям такого 
нового «формату» має стати формування ефективної та результа-
тивної системи публічного управління, адекватної українським 
реаліям і світовим тенденціям.

у західній державно-управлінській та філософсько-історич-
ній традиції проблематика осмислення й концептуалізації питань 
публічного управління, є об’єктом уваги таких зарубіжних фахів-
ців, як: к. аллен, Дж. Бостон, Д. вальдо, в. вільсон, р. Дарендорф, 
Д. кетлі, Д. осборн, л. отул, т. Пітерс, р. Прістюс, розенблум, 
а. турен, Д. Фельдман, с. Хантінгтон, к. Худ, Г. шмідт та інші.

студіювання феномена публічного управління перетворю-
ється також у провідну ланку наукових досліджень вітчизняних 
вчених, серед яких доцільно відзначити розробки в. Бакумен-
ка, в. Бодрова, л. Гонюкової, і. Грицяка, н. Грицяк, в. князєва, 
с. кравченка, а. колодій, і. кресіної, н. нижник, о. оболен-
ського, і. Пантелейчук, Ю. римаренка, і. розпутенка, с. серьо-
гіна, Г. ситника, в. трощинського та інших.

Якісна зміна суспільства як керованої підсистеми в кінці 
XX — на початку XXI ст. призвела до відповідних перетворень 



10

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ,  
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

керуючої підсистеми, тобто серед суб’єктів управління форму-
ються інституції, які, поряд із органами державної влади, почи-
нають активно виконувати соціально-економічні функції. все 
це, своєю чергою, обумовлює зміну концептуальних підходів до 
визначення механізмів управління та ролі керуючої та керованої 
підсистем в умовах трансформації соціально-економічної систе-
ми, яка за останні 200 років зазнала суттєвих змін.

Процес еволюції соціально-економічної системи сприяє 
поступовій трансформації системи державного управління в су-
часні моделі регулювання суспільства, а саме розширенню пу-
блічного управління (від лат. «publicus» — суспільний, народний, 
державний).

класична теорія менеджменту в державному секторі реалі-
зувалася на практиці через модель публічного адміністрування; 
неокласична теорія менеджменту — через модель публічного 
управління, у центрі уваги якої перебуває вже людина, а не орга-
нізаційна структура; сучасна теорія менеджменту — через модель 
нового публічного управління (New Public Management), що сто-
сується ефективного функціонування всієї системи політичних 
інституцій.

наслідком сучасної трансформації державного управ-
ління виступає близька за змістом до концепції «New Public 
Management» концепція «Good Governance». Фундаментальни-
ми основами виникнення цієї концепції є концепції NewPublic 
Management та Networked Government (»мережевий уряд»). 
але жодна з них не тільки не стала надбанням управлінської 
практики в україні, але й не отримала необхідної теоретич-
ної розробки. сам термін «публічне управління» (англ. public 
management), що змінив термін «публічне адміністрування» 
(англ. public administration), вперше був використаний у на-
уковій практиці у 1972 р. англійським державним службовцем 
Д. кілінгом у його науковій праці «Management in Government» 
[87, р. 15.], в якій відзначалося, що «публічне управління — це 
пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досяг-
нення пріоритетних цілей державної політики». своєю чергою, 
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один із сучасних дослідників публічного управління Г. Букерт 
[83, р. 26.] наголошує на тому, що «публічне управління не є 
певним нейтральним, технічним процесом, а є діяльністю, яка 
тісно пов’язана з політикою, законом і громадянським суспіль-
ством». Програма розвитку оон надає визначення публічно-
го управління, що запропоновано американським ученим Дж. 
шавріцом у Міжнародній енциклопедії державної політики та 
адміністрування: «Публічне управління — це галузь практики 
та теорії, яка є ключовою для публічного адміністрування та 
зосереджена на внутрішній діяльності державних установ, зо-
крема на вирішенні таких управлінських питань, як контроль, 
керівництво, планування, організаційне забезпечення, забез-
печення інформаційними технологіями, управління персона-
лом, та оцінка ефективності» [17].

Професор с. Чернов визначає публічне управління як ор-
ганізуючий і регулюючий вплив держави на суспільну життє-
діяльність людей з метою її впорядкування, збереження чи пе-
ретворення, базуючись на владній силі, яка обмежує дієвий 
суспільний контроль [76, с. 7.]. тобто, публічне управління — це, 
насамперед, управління людьми. звертаючись до людей, органи 
публічної влади впливають на них індивідуально і через їх різні 
колективи, створені природним шляхом або за бажанням людей 
(наприклад, партії). своєю чергою, громадяни, їх колективи, су-
спільство реагують на публічне управління і встановлюють зво-
ротні зв’язки з органами, державою загалом.

взагалі публічне управління — це різновид суспільно корис-
ної діяльності, яка здійснюється певною сукупністю суб’єктів, 
зокрема органами державної влади. у цьому випадку наглядним 
є взаємозв’язок публічного управління та державної влади, яка, 
відповідно до ч. 1 ст. 6 конституції україни [31], реалізується 
згідно з принципом розподілу влади, тобто органами законодав-
чої, виконавчої та судової влади.

Публічне управління завжди здійснюється у контексті 
подій, що відбуваються в суспільстві і в реальних соціально-
економічних, політичних і культурних умовах. відповідно, 



12

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ,  
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

вважає н. обушна [48, с. 55], публічне управління не може 
бути ізольованим від суспільства, оскільки воно реалізується 
частиною цього суспільства і в тісному взаємозв’язку із цим 
суспільством.

отже, можна констатувати, вважає н. обушна [48, с. 57], 
що публічне управління як об’єкт наукового пізнання є склад-
ним та багатоплановим утворенням, основою якого є концеп-
ція, що випливає із тісного взаємозв’язку політики і права, 
управління й влади, політичної системи та суспільства зага-
лом, а також взаємодії суспільства з різними елементами соці-
альної системи. Публічне управління є складним видом діяль-
ності, який здійснюється за допомогою численних засобів, що 
призводить до різних юридичних наслідків для об’єктів управ-
лінського впливу. з огляду на це, розрізняють [86]: втручальне 
публічне управління; сприятливе публічне управління; забез-
печувальне публічне управління; делеговане публічне управ-
ління; виконавче публічне управління; розпорядче публічне 
управління.

згідно з Г. атаманчуком [5, с. 107, 108.], центральною 
функцією публічного управління є цілепокладання, яке про-
низує і визначає всі стадії управлінської діяльності: інформа-
ційну, організаційну, регулюючу, координуючу, контрольну. ця 
функція визначає зміст всіх інших, об’єднує їх і реалізується у 
всіх сферах управління. цілями публічної влади та публічно-
го управління виступають належне функціонування системи 
публічної влади, її відтворення, належні реалізація її функцій 
і надання нею публічних послуг. При цьому цілі публічного 
управління тісно пов’язані із функціями й спрямовані на га-
рантування, забезпечення, задоволення, реалізацію, охорону 
і захист публічних інтересів. Певною мірою, цілі публічного 
управління (при широкому тлумаченні цього поняття) мож-
на розглядати як цілі, що співпадають із цілями держави, до 
основних із яких, наприклад, Хосе р. кастеласо відносить за-
безпечення стабільності, мирної обстановки в суспільстві, а 
також сталого розвитку [84, P. 16]. з огляду на це роль і внесок 
публічного управління в забезпечення безпеки особистості, 

13

1.1. Загальна характеристика беЗпеки особистості,  
суспільства і держави

суспільства та держави в системі національної безпеки сьогод-
ні виступає на перший план.

1.1. загальна характеристика безпеки особистості, 
суспільства і держави

1.1.1. Поняття безпеки особистості, суспільства і держави
виступаючи гарантом нормального функціонування сус-

пільства, безпека стає підґрунтям його розвитку, який можли-
вий за однієї умови — відсутності загроз і небезпек суспільству 
та окремим фізичним і юридичним особам. суспільна безпека є 
складовою законних прав та інтересів всіх без винятку учасників 
суспільних відносин. суспільна безпека — це стан, за якого ре-
алізуються конституційні норми особистості стосовно права на 
безпечне існу вання і визнання цього права пріоритетним у дер-
жаві. забезпечення суспільної безпеки — це обов’язок органів 
виконавчої влади україни.

забезпечення суспільної безпеки пов’язано з двома осно-
вними проблемними блоками: перший блок — визначення низ-
ки загроз, які сукупно створюють небезпеку для функціонування 
суспільства; другий блок — формування та уможливлення функ-
ціонування механізму, який дозволяє мінімізувати негативні на-
слідки реальних загроз суспільству, а також створення сприятли-
вих умов для його всебічного розвитку.

Проблеми управління у сфері забезпечення безпеки дослі-
джували такі вітчизняні вчені, як в. Б. авер’янов, о. Ф. андрій-
ко, М. і. ануфрієв, і. в. арістова, о. М. Бандурка, о. о. Бан-
дурка, Ю. П. Битяк, в. т. Білоус, і. л. Бородін, і. с. Братков, 
в. М. Гаращук, і. П. Голосніченко, л. Грохольський, Є. в. Додін, 
в. о. заросило, р. а. калюжний, т. о. коломоєць, в. к. кол-
паков, а. т. комзюк, с. Ф. константінов, в. в. коноильов, 
о. в. копан, Б. а. кормич, М. в. корнієнко, о. в. кузьменко, 
в. і. курило, М. н. курко, в. Я. настюк, н. нижник, в. а. ліп-
кан, о. а. Мартиненко, о. а. Музика-стефанчук, в. і. олефір, 
о. і. остапенко, в. П. Пєтков, а. М. Подоляка, т. о. Проценко, 
л. а. савченко, Г. ситник, а. а. стародубцев, М. М. тищенко, 
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н. П. Христинченко, в. к. шкарупа, і. М. шопіна, Х. П. Ярма-
кі, о. н. Ярмиш та ін.

серед зарубіжних вчених, які займалися проблематикою без-
пеки в су спільних відносинах, це — праці аристотеля, о. Бауера, 
Ж. Бодена, М. вебера, т. Гоббса, р. Гроція, Демокрита, Д. Дідро, 
3. Дюркгейма, р. еллінека, і. а. ільіна, і. канта, н. М. коркуно-
ва, н. Макіавеллі, Платона, Г. в. Плеханова, Полібія, П. а. со-
рокіна, р. спенсера, 3. Гобсбаума, цицерона та багатьох інших.

у давнину під безпекою розуміли спокійний стан духу, який 
вважав себе захищеним від будь-якої небезпеки.

завдяки філософським концепціям т. Гоббса, Д. локка,  
Ж.-Ж. руссо, Б. спінози та інших мислителів ХVіі–ХVііі сто-
літь поняття «безпека» набуло широкого поширення в західно-
європейських державах і означало стан, ситуацію спокою, що 
з’являється в результаті відсутності реальної небезпеки (як фі-
зичної, так і моральної), а також матеріальні, економічні та по-
літичні умови, що сприяють створенню даної ситуації.

саме в цей період робилися перші спроби теоретичної роз-
робки поняття «безпека» в рамках філософської науки про по-
ліцію, основні засади якої вперше були викладені німецькими 
дослідниками і. Юсті і і. зоненфельсом. найбільш показовою 
видається версія, запропонована зоннефельсом, який вважав, 
що безпека — це такий стан, при якому нікому нічого боятися. 
Для конкретної людини такий стан означав приватну, особисту 
безпеку, а стан держави, при якому нема чого боятися, становив 
громадську безпеку.

сьогодні є безліч визначень безпеки, кожне з яких по-своєму 
розкриває природу цього явища. «Безпека» фактично набуває 
значення філософської категорії, оскільки охоплює всі аспекти 
життя і грає в ній визначальну роль. Дослідникам поки не вдалося 
виявити чіткі істотні ознаки цього явища, і воно виступає якоюсь 
абстрактною формою вираження життєздатності і життєстійкості 
об’єктів матеріального світу. Поняття про безпеку розвиваються 
від поверхневого розуміння цього явища до більш глибокого.

Певний інтерес викликають погляди на поняття «безпека» 
зарубіжних дослідників. так, наприклад, доктрина національної 
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безпеки Японії ґрунтується на ототожненні інтересів всієї япон-
ської нації і японської держави. у зміст же національної безпе-
ки Японії включаються такі елементи, як соціально-економічні 
основи держави, забезпечення нормального функціонування 
державної влади, збереження суспільного та державного ладу, 
військова міць, територіальна недоторканність країни, її неза-
лежність у внутрішній і зовнішній політиці.

у Франції безпека держави розуміється як стан миру і спо-
кою, що є результатом заходів, прийнятих для уникнення вну-
трішнього безладу і протидії зовнішній агресії. Причому, на дум-
ку військово-політичних кіл Французької республіки, безпека і 
інтереси держави можуть бути поставлені під загрозу не тільки в 
Європі, але і в тих регіонах світу, де здійснюється стратегія, по-
бічно загрозлива для джерел сировини і енергії, необхідних для 
підтримки життєдіяльності країни. При цьому на відміну від 
звичного для західних держав поняття «національна безпека», у 
Франції використовується поняття «оборона країни», яке поєд-
нує в собі поняття державної і громадської безпеки.

в офіційній урядовій доктрині Фрн вихідною є теза про 
те, що забезпечення свого існування і захист основополож-
них інститутів політичного ладу від зовнішніх і внутрішніх 
посягань є необхідністю для будь-якої держави. різноманітні 
офіційні джерела розглядають безпеку західнонімецької дер-
жави як певний якісний стан окремих сторін потенціалу Фрн 
(військового, економічного, політичного і т. п.), її території, 
у міжнародному становищі, внутрішніх і суспільно-політич-
них відносин, функціонування державного механізму. разом 
з тим в цій доктрині в якості іншої важливої ознаки безпеки 
держави розглядається здатність західнонімецької держави, її 
правлячих кіл ефективно використовувати всі інститути по-
літичної влади для протидії спробам політичних супротив-
ників змінити існуюче співвідношення сил. Причому в перші 
роки існування Фрн в урядових документах, що формулюють 
основні цілі державної політики, вживалося поняття «охорона 
конституції», що пояснювалося складним міжнародним ста-
новищем Фрн після Другої світової війни і необхідністю від-
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мови від поняття «охорона державної безпеки», яке широко 
використовувалося в період фашизму. однак сьогодні понят-
тя «охорона конституції Фрн» практично збігається за своїм 
змістом з поняттям «національна безпека», використовуваним 
в інших країнах світу.

у сша термін «національна безпека» вперше був введений 
в політичний лексикон в 1904 році президентом т. рузвельтом і 
до початку 1947 року вживався в значенні «оборона». однак піс-
ля прийняття закону «Про національну безпеку» цей термін на-
повнився новим змістом і сьогодні може бути застосований до 
таких соціально-політичних умов, при яких найбільш повно за-
безпечуються інтереси переважної більшості нації і народів, що 
населяють певну країну, і ліквідуються загрози для незалежності 
та існування нації.

спільною рисою концепцій забезпечення безпеки в захід-
них державах є невизначеність самої категорії «безпека», що 
породжує неясність і всіх похідних понять. немає чіткого роз-
межування між державною безпекою, національною безпекою, 
безпекою держави, безпекою країни і т. д. це багато в чому по-
яснюється тією обставиною, що концепції забезпечення безпе-
ки цих країн носять яскраво виражений ідеологічний характер, 
що дає політичному керівництву цих держав можливість трак-
тувати поняття «безпека» більш широко і держави можуть бути 
поставлені під загрозу не тільки в Європі, але і в тих регіонах 
світу, де здійснюється стратегія, побічно загрозлива для джерел 
сировини і енергії, необхідних для підтримки життєдіяльності 
країни. При цьому на відміну від звичного для західних держав 
поняття «національна безпека», у Франції використовується 
поняття «оборона країни», яке поєднує в собі поняття держав-
ної і громадської безпеки.

в той же час увага російських вчених довгий час була зосе-
реджена на визначенні поняття «державна безпека», яке з часів 
н. М. карамзіна за своїм змістом збігалося з такими поняттями, 
як «безпека російської імперії», «безпека царської росії», «без-
пека держави». а. Я. Малигін і р. с. Мулукаєв роблять висновок, 
що в росії як до, так і після революції, в силу особливостей істо-
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ричного розвитку суспільства і влади, термін «державна безпека» 
розумівся набагато ширше — як безпека суспільства.

аналіз наукової літератури з проблем безпеки, що вийшла 
за останні роки, показує, що межі розуміння безпеки наукови-
ми кадрами істотно розширилися. так, якщо раніше безпеку, за 
рідкісним винятком, розглядали лише стосовно до держави, а з 
1982 року — і до суспільства, то сьогодні безпека найчастіше роз-
глядається щодо триєдності — особистість, суспільство, держава. 
Причому акцент робиться не на самому об’єкті, а на їх життєво 
важливих інтересах, в чому, безсумнівно, проявляється вплив за-
хідних наукових підходів в цій області.

Деякі автори розглядають безпеку не тільки стосовно люди-
ни і соціальних систем, а й відносно всіх органічних і неорганіч-
них об’єктів матеріального світу.

розширилося і розуміння факторів, що становлять за-
грозу особистості, суспільству і державі. Якщо раніше безпека 
пов’язувалася в основному з військовою небезпекою і з під-
ривною діяльністю зовнішніх і внутрішніх ворогів держави, то 
сьогодні безпека держави — це не тільки зведення до мінімуму 
загрози військового нападу, захоплення території, фізичного 
знищення населення. у широкому розумінні поняття «безпека» 
включає забезпечення громадянам того чи іншого суспільства 
необхідних умов для цивілізованого життя, розвитку і самови-
раження. Подібної точки зору дотримується досить велика кіль-
кість дослідників, які розглядають безпеку як сукупність (або 
створення) умов і факторів, що забезпечують нормальне функ-
ціонування і ефективний розвиток людини і різних соціальних 
систем.

Деякі дослідники розглядають безпеку як систему гарантій, 
які забезпечують сталий розвиток, захист основних цінностей 
як внутрішнього характеру процвітаючої системи в умовах кон-
флікту та ризику.

сучасне розуміння безпеки у вітчизняних наукових колах 
виходить за рамки чисто соціальних відносин і міждержавного 
спілкування. все більша увага приділяється питанням взаємодії 
людини з навколишнім середовищем. і вчені, і політики усві-
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домлюють, що триваюча деградація навколишнього середови-
ща вимагає нового і більш широкого розуміння національної 
безпеки. Переосмислення традиційного розуміння безпеки 
стає велінням часу. в останні роки стало звичним читати і чути 
про безпеку від загроз техногенного характеру, джерелами яких 
є штучно створені людиною апарати, прилади, механізми, ви-
бухові речовини тощо.

розширюється розуміння безпеки і в інформаційній сфері. 
«у повсякденному житті аж до теперішнього часу інформаційна 
безпека розуміється лише як необхідність боротьби з витоком за-
критої (секретної) інформації і поширенням неправдивої і воро-
жої інформації. необхідно більш широке, комплексне розуміння 
інформаційної безпеки як захищеності і, отже, стійкості осно-
вних сфер життєдіяльності суспільства по відношенню до небез-
печних інформаційних впливів», — вважає доктор філософських 
наук а. і. Поздняков [52, с. 46.]

останнім часом виник цілий науковий напрям, який підхо-
дить до вивчення проблем безпеки з точки зору таких категорій, 
як «стійкість», «стабільність», «рівновага». заслуговує на увагу 
запропонована М. а. лєсковим ідея про використання при ви-
вченні безпеки поняття «гомеостаз» — тип динамічної рівноваги, 
характерний для складних саморегулюючих систем і який скла-
дається з підтримки істотно важливих для збереження системи 
параметрів у допустимих межах [36, с. 66.]

Деякі автори пропонують розглядати безпеку як ідеальну 
ситуацію, що характеризується відсутністю самої можливості 
нанесення шкоди і визначальну відповідну цільову установку 
суб’єкта в ситуації небезпеки. При цьому пропонуються такі ка-
тегорії, як абсолютна і відносна безпека. До абсолютної безпеки 
спрямовані сили всього людства, але досягти її практично не-
можливо в зв’язку з обмеженістю знань людини про себе і на-
вколишній світ, що пояснює постійне існування таких небезпек, 
які ще не усвідомлені людством. відносна ж безпека в такому ви-
падку буде являти собою ситуацію, яка характеризується відсут-
ністю можливості настання шкоди з боку тих джерел небезпеки, 
які людство здатне усвідомити і виявити.
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Глибокий аналіз сучасного розуміння безпеки зроблений 
у книзі, яка вийшла в 1994 році «Безпека людини». висновки, 
викладені в книзі, досить красномовно свідчать про зміну в під-
ходах до цього явища. «Безпека, — роблять висновок автори, — 
багатоаспектне явище, яке являє собою і захищеність систем, 
об’єктів, істот, виробів і т. п. від будь-якого вражаючого фактора 
або їх сукупності, і властивість будь-якої системи, умова її існу-
вання і розвитку, і процес, і результат самої діяльності, яка пе-
редбачає її свідомість з точки зору прийнятного ризику». При 
цьому наголошується, що поняття «безпека» носить конкретно-
історичний характер, а основною вихідною категорією для всіх 
структур безпеки визнається людина.

однак в російській науці, як і на заході, в наявності та ж 
невизначеність поняття «безпека». в. і. спиридонов зазначає: 
«термін «безпека» в науковій літературі дуже багатозначний, до 
сих пір не вироблено чіткого і точного визначення цього по-
няття. іноді безпеку розглядають як мету, в інших випадках як 
концепцію, треті розглядають її як наукову програму або науко-
ву дисципліну. Досі не існує цілісної концепції безпеки: поняття 
«особиста безпека», «національна безпека», «міжнародна без-
пека» і «глобальна безпека» мають справу з абсолютно різним 
набором проблем і виходять з різних історичних і філософських 
контекстів». [36, с. 66].

Деякі автори прямо вказують на те, що термін «безпека» но-
сить умовний характер.

Дуже часто під безпекою розуміють стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від 
внутрішніх і зовнішніх загроз. Життєво важливі інтереси розумі-
ються як сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпе-
чує існування і можливості прогресивного розвитку особистості, 
суспільства і держави. загроза безпеки розглядається як сукуп-
ність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важли-
вим інтересам особистості, суспільства і держави.

Як бачимо, категоріальний апарат даного визначення без-
пеки включає такі поняття, як «захист», «загроза», «небезпека», 
«інтереси», «потреби», «існування», «розвиток», а також «осо-
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бистість», «суспільство», «держава». це ключові поняття, від 
конкретного наповнення змісту яких залежить спрямованість 
зусиль щодо забезпечення безпеки (визначення мети, механізму, 
форм, методів, засобів і т. п.).

у той же час офіційна трактування категорії «безпека» на сьо-
годнішній день не є достатньо повним, оскільки не відображає 
постійну динаміку розвитку і розуміння цього явища. наприклад, 
життєво важливі інтереси розглядаються як сукупність потреб, 
тоді як інтереси — це завжди суб’єктивне усвідомлення потреб. 
Що стосується загрози безпеки, то вона може виходити від окре-
мо взятого умови або фактора, а не обов’язково від їх сукупності.

Як показує аналіз, поняття «безпека» слід розглядати як за-
хищеність систем, об’єктів і т. п. від будь-якого «вражаючого» 
фактора або їх сукупності. разом з тим слід уточнити, що загроза 
життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави 
не виникає з нічого. у кожної загрози, як і будь-якого явища, є 
свої причини; іншими словами, загрози ще немає, але за кон-
кретних умов її виникнення більш ніж ймовірно. на наш погляд, 
ця обставина має знайти відображення у визначенні безпеки.

слід, мабуть, погодитися і з відносним характером безпеки, 
розуміння якої завжди залежить від рівня розвитку суспільства 
в конкретно-історичних умовах. необхідно звернути увагу і на 
те, що в даний час словосполучення «життєво важливі інтереси 
особистості, суспільства і держави» поступово витісняється тер-
міном «національні інтереси».

з урахуванням зазначених обставин ми можемо дати наступ-
не визначення: безпека особистості, суспільства і держави — це 
стан захищеності національних інтересів від реальних і потен-
ційних, зовнішніх і внутрішніх загроз в конкретно-історичній 
обстановці.

1.1.2. об’єкти безпеки
об’єктами безпеки є такі елементи, негативні зміни в яких 

найсерйознішим чином впливають на реалізацію національних 
інтересів. До основних об’єктів безпеки відносяться особис-
тість — її права, обов’язки і свободи; суспільство — його матері-
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альні і духовні цінності; держава — її конституційний лад, суве-
ренітет і територіальна цілісність.

Дамо загальну характеристику зазначених об’єктів безпеки.
не можна не помітити, що людина (особистість), будучи сам 

об’єктом і суб’єктом забезпечення безпеки, присутня у всіх інших 
соціальних системах — об’єктах безпеки, граючи базову системо-
утворюючу роль. звідси забезпечення безпеки особистості стає 
умовою забезпечення безпеки всіх інших рівнів, але, в свою чергу, 
положення особистості визначається станом суспільства і держа-
ви. особистість перебуває у фокусі практично всіх небезпек, так 
як від будь-яких деструктивних соціально-політичних, екологіч-
них, етнічних і техногенних подій страждає саме людина.

визначальне значення для активної життєдіяльності та без-
пеки особистості мають права людини і громадянина, гарантова-
ні відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнарод-
ного права, чинної конституції держави і основних нормативних 
актів. здійснення прав і свобод людини не повинно порушувати 
права і свободи інших осіб, оскільки права і свободи людини є 
безпосередньо діючими. вони визначають весь сенс, зміст і за-
стосування законів, а також діяльність законодавчої і виконавчої 
влади, в тому числі місцевого самоврядування, і повинні забез-
печуватися правосуддям. всі рівні перед законом і судом. При 
цьому держава гарантує рівність прав і свобод особистості неза-
лежно від статі, раси, національності, мови, походження, май-
нового і посадового становища, місця проживання, ставлення до 
релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, а та-
кож інших обставин. забороняються будь-які форми обмеження 
прав громадян за ознаками соціальної, расової, етнічної, мовної 
чи релігійної приналежності.

Безпека особистості охороняється державою. ніхто не може 
зазнавати тортур, насильства або іншого, що може принижува-
ти людську гідність. ніхто не може без добровільної згоди бути 
підданим медичним, науковим чи іншим дослідам. кожна лю-
дина має право на свободу та особисту недоторканність. арешт 
або затримання, утримання під вартою допускаються тільки за 
судовим рішенням.



22

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ,  
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Права особистості фіксують також недоторканність її при-
ватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист її честі і до-
брого імені, що включає також таємницю листування, телефон-
них переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень. 
обмеження ж цих прав можливе тільки на підставі судового рі-
шення. збір, зберігання, використання та поширення інформа-
ції про приватне життя особи без її згоди не допускаються.

у поняття безпеки особистості необхідно також включити і 
недоторканність її житла, оскільки ніхто не має права проника-
ти в нього проти волі осіб, що в них мешкають, інакше як у ви-
падках, встановлених законом або на підставі судового рішення. 
у той же час кожен громадянин має право вільно пересуватися 
по території країни, вибирати собі місце перебування і прожи-
вання, аж до виїзду за межі україни при відсутності обмежень, 
встановлених законом.

Безпека особистості передбачає право на охорону здоров’я 
та медичну допомогу, яка здійснюється державними і муніци-
пальними установами. з цією метою державою встановлюється 
система охорони здоров’я і розробляється спеціальна програма 
охорони здоров’я населення. крім того, заохочується діяльність, 
що сприяє зміцненню здоров’я людини, розвитку фізичної куль-
тури і спорту, екологічному і соціально-епідеміологічному благо-
получчю громадян.

важливим фактором у забезпеченні безпеки особистос-
ті є право на освіту, яке гарантується державою. Перш за все 
воно повинно бути загальнодоступним і безкоштовним в рам-
ках дошкільної, основної загальної та середньої професійної 
освіти, яке передбачає право на конкурсній основі отримати і 
вищу освіту в державному, муніципальному чи комерційному 
навчальному закладі. необхідною умовою всебічного розвитку 
особистості є право на участь у культурному житті і можливість 
користування установами культури, доступу до культурних цін-
ностей. тим самим забезпечується духовний захист особистості 
і суспільства в цілому.

Безпека особистості забезпечується також правом на отри-
мання кваліфікованої юридичної допомоги у випадках, передба-
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чених законом. так, наприклад, кожен затриманий, ув’язнений 
під варту, обвинувачений в скоєнні злочину має право користу-
ватися допомогою адвоката з моменту затримання, взяття під 
варту або пред’явлення звинувачення. кожен, кого обвинуваче-
но у вчиненні злочину, перебуває під конституційним захистом 
і вважається невинним, поки його винність не буде доведена в 
передбаченому законом порядку і встановлена судом.

разом з тим безпека повинна забезпечуватися і через вико-
нання особистістю певних обов’язків перед суспільством і держа-
вою, що також буде гарантією власної безпеки. так, наприклад, 
захист вітчизни є обов’язком кожного громадянина україни. в 
обов’язки кожного члена суспільства входять збереження при-
роди і навколишнього середовища, дбайливе ставлення до при-
родних багатств.

такі основні положення, пов’язані з характеристикою осо-
бистості як об’єкта безпеки, з якої видно, що сама особистість є 
активним учасником процесу забезпечення власної безпеки.

суспільство — це складна соціальна система, що історично 
розвивається, і представляє собою сукупність людей, пов’язаних 
складним комплексом суспільних відносин. тому, щоб коротко 
охарактеризувати суспільство як об’єкт безпеки, нам необхідно 
розглянути основні сфери суспільних відносин.

визначальне значення для розвитку будь-якого суспіль-
ства мають економічні відносини. сьогодні матеріальне ви-
робництво пов’язане з подальшим розвитком ринкових відно-
син, структурною перебудовою економіки на основі цільової 
підтримки передових, наукомістких, конкурентоспроможних і 
життєво важливих для економічного прогресу галузей і підпри-
ємств. При цьому повинен здійснюватися захист національного 
виробництва від іноземної економічної «інтервенції» і активна 
підтримка національного підприємництва, в першу чергу ви-
робничих галузей і підприємств, забезпечення рентабельності 
аграрно-промислового комплексу на основі проведення розум-
ної земельної реформи, збалансованого використання колек-
тивних та індивідуальних форм господарювання, цілеспрямо-
ваної державної підтримки. важливе значення має підвищення 
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ефективності фінансової системи як визначального регулятора 
ринкових відносин.

в області політичних відносин пріоритетними напрямками 
є здійснення державної політики у внутрішньополітичній сфері 
та створення сильної української держави з урахуванням істо-
ричного досвіду і на основі принципів правової, демократичної, 
соціальної держави з міцним конституційним ладом, терито-
ріальної цілісності і єдності країни. сьогодні необхідно сфор-
мувати розвинену систему державних і громадських гарантій 
конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, що 
сприятиме забезпеченню внутрішньополітичної стабільності, 
збереженню і зміцненню громадського миру і злагоди в суспіль-
стві, а в цілому все це буде працювати на його безпеку.

у військовій сфері головне завдання полягає у відновленні 
військової міці країни на рівні, необхідному для відбиття будь-
якої військової агресії. сьогодні, за умов ведення «гібридної» ві-
йни з росією, питання військової безпеки виходить на перший 
план. особливо гостро стоїть питання відродження військово-
промислового комплексу як основи матеріально-технічного за-
безпечення військової безпеки країни.

важливе значення мають духовні цінності суспільства, 
оскільки, як відомо, держава може вижити тільки за умови збе-
реження історичних та культурних цінностей. з цією метою не-
обхідно приділяти більшу увагу духовному відродженню країни 
на основі історичних, культурних, моральних традицій україни 
і гуманістичних загальнолюдських цінностей світової культури. 
Потрібно глибока зміна суспільної свідомості народу з метою 
його духовного підйому, підвищення його творчої активності, 
об’єднання складових його соціальних груп, етносів, народнос-
тей на основі соборної національної ідеї, що відбиває їх історич-
ну спільність при збереженні самобутності й самоцінності. все 
це повинно привести до посилення нашої державності, повер-
нення україни в число розвинутих країн, подальшого прогре-
сивного розвитку нашої держави і суспільства.

особисту безпеку кожна людина може забезпечити собі і 
своїй родині лише частково, піклуючись про це в рамках закону 
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і не нехтуючи інтересами суспільства і держави. неурядовим або 
громадським організаціям під силу забезпечення групової, кор-
поративної безпеки (також далеко не в повній мірі). основним 
найбільш комплексним універсальним інструментом забезпе-
чення безпеки покликана бути держава, яка повинна захищати 
всіх індивідуумів, соціальні групи і суспільство (націю) в цілому. 
це його основна функція і призначення.

Держава покликана дбати про добробут і безпеку своїх гро-
мадян і суспільства, створювати умови для їх нормального життя 
і розвитку. вона обслуговує суспільство, виконуючи організуючу 
роль, виробляючи і реалізуючи технологію виживання і розвит-
ку, безпечного існування.

1.1.3. види безпеки
знання видів безпеки сприяє виробленню правильної стра-

тегії і тактики протидії реальним і потенційним, зовнішнім і вну-
трішнім загрозам національним інтересам україни, в тому числі 
в сфері суспільної безпеки, а також побудови ефективної систе-
ми забезпечення безпеки взагалі. в основу класифікації покла-
дено найбільш істотні ознаки. До них відносяться перш за все 
об’єкти безпеки і характер джерела загрози.

залежно від об’єкта, на який спрямована загроза, виділяють-
ся: безпека особистості, безпека суспільства і безпека держави.

за характером джерела загрози в найзагальнішому вигляді 
можна виділити: природну безпеку, загроза якої виходить від різ-
них природних об’єктів і процесів, і антропогенну безпеку, дже-
релом загрози якої є окремі люди і соціальні системи.

з урахуванням того, що джерела природних загроз можуть 
бути різні, природну безпеку поділяють на безпеку від стихійних 
явищ природи, техногенну та екологічну.

антропогенну ж безпеку в залежності від сфер суспільних 
відносин, в яких проявляються загрози, які йдуть від окремих 
людей або соціальних систем, можна поділити на політичну, еко-
номічну, військову, соціокультурну, науково-технічну і інформа-
ційну безпеку.

Дамо коротку характеристику названим видам безпеки.
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Безпека від стихійних явищ природи — це стан захищеності 
національних інтересів особистості, суспільства і держави від 
таких природних процесів, як повінь, землетрус, ураган, цуна-
мі, блискавка, снігові лавини, зсуви та ін., що відбуваються не-
залежно від діяльності людей. у цьому випадку ступінь захище-
ності знаходиться в прямій залежності від знань людини про ці 
природні явища і можливості їх прогнозування. тут особливу 
важливість набувають постійні спостереження, наукові дослі-
дження, вироблення адекватних заходів захисту, наслідки здій-
снення яких не будуть негативно впливати на природу і подаль-
шу життєдіяльність людини. ця діяльність повинна бути науково 
обґрунтована і не повинна перебувати в суперечності з природ-
ними умовами життя на землі. кожен проект, що розробляється 
людиною, необхідно вивчити і проаналізувати на предмет мож-
ливого руйнівного впливу на навколишнє середовище.

Техногенна безпека являє собою стан захищеності націо-
нальних інтересів особистості, суспільства і держави від руйнів-
ного впливу штучних об’єктів і технічних пристроїв, створених 
людиною. у всьому світі збільшується число нещасних випадків, 
аварій і катастроф, пов’язаних з використанням у виробництві 
та побуті новітніх технічних приладів та механізмів. це поясню-
ється трьома причинами. По-перше, з розвитком техніки не-
безпека зростає швидше, ніж людська здатність протистояти їй. 
По-друге, винахідник, намагаючись полегшити працю людини, 
удосконалити той чи інший технологічний процес, не завжди за-
мислюється над тим, що його агрегат здатний стати джерелом 
загрози. По-третє, люди схильні звикати до порушення правил 
поводження з джерелами підвищеної небезпеки.

аналіз показує, що, незважаючи на помітне просування у 
вивченні причин виникнення техногенної небезпеки і створенні 
теорії безпеки технологічних систем і комплексів, число техно-
генних аварій не зменшується. наприклад, тільки в автомобіль-
них аваріях в нашій країні щорічно гине понад 3,5 тисячі людей і 
більше 35 тисяч отримують травми різного ступеня тяжкості. це 
фактично стає національною проблемою, яка потребує першо-
чергової уваги і вирішення.
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Прогнозування, попередження та ліквідація наслідків ава-
рій і надзвичайних ситуацій є актуальною проблемою в житті 
нашого суспільства. сьогодні для більшості населених пунктів 
характерно розташування поблизу об’єктів житлової забудо-
ви промислових підприємств, які виробляють, використовують 
або зберігають шкідливі і небезпечні речовини. у разі аварії на 
виробництві, як правило, проявляється дія цілого комплексу 
чинників, кожен з яких ініціює виникнення нових небезпечних 
ситуацій. у більшості випадків витоку токсичних речовин вони 
супроводжуються вибухами, пожежами, обваленням конструк-
цій, розривами електромереж, порушеннями в роботі систем во-
допостачання та інших об’єктів життєзабезпечення населення. 
все це призводить до загибелі і травмування людей, величезних 
матеріальних втрат, ускладнення екологічної обстановки і в під-
сумку — до підриву економічного потенціалу не тільки окремого 
адміністративно-територіального району, а й країни в цілому.

Для забезпечення техногенної безпеки необхідно вживан-
ня наступних заходів: виявлення всіх небезпек техногенного 
характеру; встановлення ступеня небезпеки об’єктів на основі 
комплексних методів оцінки; розробка прогнозу можливих тех-
ногенних катастроф, розмірів втрат і збитків; розробка методів 
попередження аварій, що супроводжуються загибеллю людей, 
виведенням з ладу обладнання, забрудненням навколишнього 
середовища; розробка заходів щодо захисту від можливих дивер-
сій і актів тероризму, особливо на ядерних, хімічних підприєм-
ствах і об’єктах життєзабезпечення населення.

Екологічна безпека — це стан захищеності національних ін-
тересів особистості, суспільства і держави від руйнівного впливу 
природних явищ, що виникають внаслідок нерозумного втру-
чання людини в навколишнє природне середовище. екологіч-
на безпека досягається активною діяльністю людини по заоща-
дженню природних ресурсів, є необхідною умовою існування 
людства і всієї живої природи, нарощування в міру зростання 
економічних можливостей природоохоронної діяльності. ця ді-
яльність повинна бути спрямована на зменшення негативного 
впливу антропогенних факторів на навколишнє середовище, по-
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винна сприяти захисту і поліпшення здоров’я населення. крім 
того, ця діяльність передбачає усунення негативних для насе-
лення і навколишнього середовища наслідків впливу екологічно 
небезпечних об’єктів (наприклад, усунення наслідків аварії на 
Чорнобильській аес).

важливе значення має виховання у населення екологічної 
культури. Формування соціальної і правової свідомості в сфері 
захисту навколишнього середовища необхідно здійснювати з 
урахуванням появи в умовах складної ринкової економіки нових 
суб’єктів господарської діяльності, і перш за все виникнення по-
ряд з державними приватних підприємств і організацій.

необхідно також враховувати міжнародний досвід забезпе-
чення екологічної безпеки. з цією метою слід розвивати еконо-
мічне співробітництво в галузі охорони навколишнього середови-
ща, брати участь у вирішенні глобальних екологічних проблем. 
разом з тим слід активно протидіяти спробам іноземних держав 
перемістити на територію україни джерела екологічної небезпе-
ки: здійснити «скидання» так званих «брудних» технологій, доби-
тися поховання на нашій території радіоактивних відходів і т. п.

Політична безпека — це стан захищеності національних ін-
тересів україни від негативного впливу розбіжностей між дер-
жавними структурами центрального і місцевого рівнів, протиріч, 
що виникають між україною і іншими країнами світу, а також 
від інших політичних процесів, що ускладнюють здійснення зо-
внішньої і внутрішньої політики україни.

з урахуванням того що політика держави повинна здійсню-
ватися в рамках законодавства, важливого значення набуває 
захист особистості, суспільства і держави від таких негативних 
процесів, що мають місце у владних структурах, як корупція, ха-
барництво, зловживання службовим становищем.

основою стратегічного просування україни у глобальний 
світ має бути політична доктрина, побудована на принципі на-
ціонального егоїзму. Жорстка одновекторність в наближеному 
історичному майбутньому прирікає на втрату суверенності та 
розчиняє український народ серед сильних. отже, треба створи-
ти українську політичну еліту, а не космополітичну, треба взяти 
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курс на сильну державність, на зовнішню, перш за все економіч-
ну експансію. [42]

вирішення цих проблем залежить від рівня політичної сві-
домості пересічних громадян і державних чиновників, рівня роз-
витку громадянського суспільства, механізму своєчасної протидії 
даним негативним процесам. При цьому важливо враховувати, 
що політика держави покликана виражати інтереси всіх грома-
дян держави і їх законних об’єднань. завдання це непросте і час-
то важковиконуване, особливо при наявності глибоких соціаль-
них, політичних, етнічних, конфесійних та інших відмінностей. 
але якщо політика держави не є інтегрованим виразом інтересів 
громадян і громадських структур, вона сама може стати загрозою 
для особистості, суспільства і держави.

Соціальна безпека, яка за визначенням, запропонованим 
українським автором П. і. шевчуком, є «стан середовища жит-
тєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу 
та його факторів на людину, стан, при якому ризик шкоди чи 
ушкодження є обмежений механізмами державного управління, 
які забезпечуються за допомогою організаційно-правових норм, 
відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю 
спричинення будь-якої шкоди при дотриманні вимог соціаль-
ної, державної, національної безпеки, не порушуючи при цьому 
конституції україни, законів україни та інших соціально-пра-
вових норм та актів» [37, с. 439].

Економічна безпека — це стан захищеності національних ін-
тересів особистості, суспільства і держави в області матеріаль-
но-виробничих і фінансових відносин від негативного впливу як 
внутрішніх, так і зовнішніх соціальних, політичних та інших фак-
торів, що призводять до високого рівня інфляції і економічних 
криз. економічна безпека є визначальною категорією політеконо-
мії та політології, тісно пов’язаної з категоріями економічної не-
залежності, стабільності, уразливості і т. п. Говорячи про безпеку в 
економічній сфері діяльності особистості, суспільства і держави, 
слід враховувати, що будь-яка економіка характеризується насам-
перед рівнем матеріально-технічної бази, ступенем розвитку про-
дуктивних сил, здатністю задовольнити потреби населення.
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Для забезпечення економічної безпеки необхідно створен-
ня і підтримка умов, що сприяють виходу країни з економічної 
кризи в інтересах поліпшення добробуту громадян україни. у 
найзагальнішому вигляді економічна безпека залежить від опти-
мального співвідношення державних заходів, що регулюють від-
носини в сфері економіки, а також заходів, що вживаються ад-
міністрацією на рівні окремих підприємств. в ряду суб’єктів, які 
беруть участь у забезпеченні економічної безпеки, важлива роль 
відводиться спеціальним службам, і зокрема розвідці і контрроз-
відці.

Військова безпека — це стан захищеності національних ін-
тересів особистості, суспільства і держави від загрози війни з 
боку інших держав. вона займає одне з провідних місць в сис-
темі видів безпеки країни. важливим аспектом військової без-
пеки держави є створення і підтримання військової могутності та 
військової організації, що відповідають реальним і потенційним 
загрозам. це сфера військової доктрини і політики. військове 
будівництво, неадекватне положенню і можливостям держави, 
негативно впливає на його військову безпеку. Ми в цьому пе-
ресвідчилися під час анексії криму і окупації частини Донбасу. 
україна дорого заплатила за усвідомлення необхідності утри-
мання сучасних збройних сил, і не тільки втратою частини те-
риторії, а й життям власних громадян. співвідношення військо-
вої безпеки і військової сили носить динамічний характер. Між 
ними немає жорсткої, прямо пропорційній залежності. історія і 
сучасна практика знають різні підходи держави до забезпечення 
своєї військової безпеки. у їх числі: вступ до військового союзу 
з досить сильними у військовому відношенні демократичними 
державами; орієнтація на миротворчу місію в міжнародних орга-
нізаціях і інститутах; розрахунок на примат міжнародного права і 
міжнародних сил з підтримки миру; компроміси і поступки, щоб 
уникнути війни і т. п. не всі з цих напрямків підходять до сучас-
них умов української дійсності.

у змістовному плані реалізація курсу на військову безпеку 
означає запобігання воєн і збройних конфліктів, в тому числі 
спільно з іншими державами при проведенні операцій з підтрим-
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ки миру відповідно до рішення ради Безпеки оон. Порядок і 
правила формування і дій миротворчих сил детально регламен-
туються міжнародним правом. важливу роль тут відіграють спе-
ціальні служби, і перш за все в питаннях своєчасного виявлення 
ознак підготовки до війни, виявлення потенційних загроз з боку 
зовнішнього агресора.

Соціокультурна безпека являє собою стан захищеності наці-
ональних інтересів особистості, суспільства і держави від таких 
процесів і факторів, які руйнують створені народом в процесі іс-
торичного розвитку культурні, духовні і моральні умови життєді-
яльності громадян, суспільства і держави.

умови соціокультурного життя людини можна поділити на 
дві групи: макроумови — традиції, звичаї, суспільна психологія, 
офіційна ідеологія, культура і мистецтво народних мас, зовніш-
ній вплив культур, засобів масової інформації і т. п.; мікроумо-
ви — виховання в сім’ї та суспільстві, сімейні традиції, родинні 
зв’язки, товариські відносини, вплив місцевої влади, найближ-
чого оточення і т. д.

«конфронтація ціннісних систем, порушення балансу, що 
склався, вимивання традиційних і нав’язування чужорідних цін-
ностей, нівелювання духовних та етичних імперативів можуть 
мати наслідком серйозні порушення у функціонуванні соціо-
культурних інститутів, деструктивні зміни в суспільній свідомос-
ті і ментальності, духовну дезорієнтацію, соціальну безвідпові-
дальність і девіацію. усе це за певних умов може стати чинником 
загострення соціальних конфліктів на національно-державному 
рівні і дестабілізації соціуму на глобальному і регіональному рів-
нях. така можлива плата суспільства за підрив ціннісних основ 
свого існування» [19].

Науково-технічна безпека являє собою стан захищеності 
національних інтересів особистості, суспільства і держави від 
ослаблення наукового потенціалу країни, технічної відсталості 
в порівнянні з іншими державами. Для забезпечення безпеки 
кожної держави необхідні: розвиток науки і техніки; досягнення 
наукової переваги в найбільш важливих галузях природничих, 
технічних і гуманітарних наук; вдосконалення кадрової основи 
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наукового потенціалу країни, протидія відтоку наукових сил за 
кордон, систематичне відтворення наукових кадрів (перш за все 
на пріоритетних напрямках фундаментальної і прикладної нау-
ки); створення вченим сприятливих умов для проведення науко-
вих досліджень, відпочинку та гідного життя; підвищення пре-
стижу наукової діяльності; розвиток матеріально-технічної бази 
вітчизняної науки, що відповідає сучасним світовим стандартам.

крім того, безпека особистості, суспільства і держави в нау-
ково-технічній сфері передбачає створення відповідного ринко-
вим умовам механізму фінансування цієї сфери на основі поєд-
нання цільових державних витрат (з урахуванням пріоритетності 
фундаментальних наук і досліджень в області оборони країни) 
зі зростаючою часткою приватного фінансування наукових до-
сліджень прикладного характеру, а також забезпечення якісно 
нового рівня інтеграції української науки і техніки зі світовим 
науково-технічним процесом в цілях нарощування науково-тех-
нічного та економічного потенціалу країни і вирішення глобаль-
них екологічних та інших проблем. важливу роль при здійсненні 
захисту науково-технічного потенціалу нашої країни відіграють 
сили і засоби спеціальних служб.

Інформаційна безпека — це стан захищеності національних 
інтересів особистості, суспільства і держави від витоку важливих 
закритих відомостей з політичної, економічної, наукової та ін-
ших сфер суспільних відносин, а також від негативного інфор-
маційного впливу на населення і на процес прийняття політич-
них рішень. відомо, що в сучасному світі інформація відіграє 
все більш і більш важливу роль в житті суспільства і держави. ін-
формація міцно увійшла в усі сфери діяльності людини. вона є 
базисною категорією при прийнятті рішень, тому до інформації 
пред’являються такі вимоги, як достовірність, важливість, по-
внота, об’єктивність, своєчасність, співвідносність.

особливу роль інформація відіграє в політичній сфері діяль-
ності держав. останнім часом в ужиток вводяться такі поняття, 
як «інформаційна експансія» і «інформаційна війна». Під ними 
розуміється нанесення шкоди противнику шляхом масовано-
го інформаційного впливу. інформація залишається головною 
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зброєю і в нових сутичках на міжнародній арені, в чому ми пере-
свідчилися за останні 5 років. зростає вразливість особистості, 
соціальних груп і держави, світового співтовариства від інфор-
маційних небезпек і загроз. тому настільки серйозною та акту-
альною, життєво важливою стає сьогодні проблема забезпечення 
інформаційної безпеки україни, в першу чергу від росії.

забезпечення інформаційної безпеки безпосередньо за-
лежить від здатності держави, суспільства, особистості створю-
вати достатні і захищені інформаційні ресурси та інформаційні 
потоки для підтримки своєї життєдіяльності, стійкого функці-
онування і розвитку; протистояти інформаційним небезпекам 
і загрозам, негативним інформаційним впливам на свідомість і 
психіку людей, а також на комп’ютерні мережі та інші джерела 
інформації; виробляти особистісні та групові навички та вміння 
безпечної поведінки; підтримувати постійну готовність до адек-
ватних заходів в інформаційному протиборстві, ким би воно не 
було нав’язано.

у захисті «закритої» інформації, в тому числі відомостей, що 
становлять державну таємницю, важливу роль відіграє контрроз-
відка.

крім розглянутих вище видів безпеки в залежності від міс-
цезнаходження джерела загрози виділяються внутрішня і зо-
внішня безпека, які пронизують всі види безпеки, а в основі їх 
виділення лежать територіальні кордони між державами, а також 
інститут громадянства.

так, на думку вітчизняних авторів н. нижника та Г. ситни-
ка, внутрішня безпека держави — це рівень захищеності життєво 
важливих національних інтересів від загроз, джерелами яких є 
процеси (об’єкти), юридичні та фізичні особи, які знаходяться 
на території держави і перебувають під її юрисдикцією, тобто 
межі, характер і спрямованість впливу на загрози національним 
інтересам в основному визначаються можливостями органів 
державної влади.

зазначені автори під зовнішньою безпекою держави пропо-
нують розуміти рівень захищеності життєво важливих національ-
них інтересів від загроз, джерелами яких є процеси (об’єкти), 
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юридичні та фізичні особи, які знаходяться поза межами тери-
торії держави і не підпадають під її юрисдикцію, що обумовлює 
забезпечення зовнішньої безпеки не тільки необхідним рівнем 
оборонного потенціалу, застосуванням різноманітних інстру-
ментів влади, але і впливом держави в міжнародних структурах 
безпеки [51, с. 3].

однак в даний час межа, що розділяє зовнішню і внутрішню 
безпеку, не є достатньо чіткою. Якщо по відношенню до антро-
погенної безпеки такий поділ залишається правомірним, то від-
носно природної безпеки він видається проблематичним.

систему видів безпеки слід розглядати як єдине ціле, а ко-
жен вид — як самостійну підсистему, що характеризується свої-
ми особливостями. Практика показує, що всі ці підсистеми тіс-
но взаємопов’язані між собою і діалектично взаємозалежні. всі 
вони впливають в тій чи іншій мірі на ступінь захищеності на-
ціональних інтересів україни.

1.2. національні інтереси і загроза безпеки

1.2.1. загальна характеристика національних інтересів

у реальному житті загроза безпеки особистості, суспільства 
і держави перебуває в діалектичному взаємозв’язку з національ-
ними інтересами, які проявляються в політичній, економічній, 
військовій, науково-технічній, інформаційній та інших сферах 
суспільних відносин, а також у відносинах людини з природним 
середовищем і техносферою (штучним середовищем). тому вва-
жаємо за доцільне спочатку коротко зупинитися на характерис-
тиці національних інтересів.

національні інтереси представляють собою об’єктивні по-
треби особистості, суспільства і держави, що випливають з осо-
бливостей соціального і політичного устрою, економічного рів-
ня розвитку, що історично склався, місця країни в міжнародному 
поділі праці, географічного розташування, національних і куль-
турних традицій.

за своїм значенням національні інтереси — це основа фор-
мування стратегічних завдань внутрішньої і зовнішньої політики 
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країни. за своїм змістом національні інтереси є інтегрованим ви-
разом життєво важливих інтересів особистості, суспільства і дер-
жави. в даний час основу формування національних інтересів 
становить інтеграція насамперед наступних життєво важливих 
інтересів.

Для особистості — це реальне забезпечення конституцій-
них прав і свобод людини; надійний захист особистої і майно-
вої безпеки; визнання в якості вищих цінностей гідності люди-
ни, його життя і здоров’я; забезпечення гідного і гарантованого 
державою мінімуму матеріальних і екологічних умов існування 
при тенденції до їх покращання. При цьому загальні інтереси 
особистості повинні перебувати в гармонії з інтересами сус-
пільства і держави.

Для суспільства — це подолання конфронтаційності в сус-
пільстві, досягнення і підтримання національної згоди з життє-
во важливих проблем політичного, економічного, соціального, 
етнонаціонального розвитку країни; вихід з кризової демогра-
фічної та екологічної ситуації та забезпечення здоров’я насе-
лення; прискорення процесів формування громадянського сус-
пільства; підвищення творчої соціальної активності населення; 
подолання економічної кризи і забезпечення поступального 
економічного розвитку на засадах ринкової економіки; форму-
вання політичної та правової культури населення, відповідної 
принципам громадянського суспільства; забезпечення визна-
них міжнародним правом інтересів і прав українських діаспор 
в зарубіжних країнах.

Для держави — це забезпечення суверенітету і територіаль-
ної цілісності україни; забезпечення соціально-політичної та 
економічної стабільності країни; надійний захист і забезпечення 
законних прав, свобод та інтересів людини і громадянина; подо-
лання соціально-економічної кризи; прискорення формування 
правової, демократичної, соціальної держави; вдосконалення 
адміністративно-територіального державного устрою; підви-
щення ефективності захисту конституційного ладу, правопоряд-
ку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією; розвиток 
ефективної системи міжнародних зв’язків на основі партнерства 
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і співробітництва; створення надійного оборонного потенціа-
лу, здатного до відбиття будь-якої зовнішньої агресії; розвиток 
всебічних взаємовигідних зв’язків з країнами Єс та снД, участь 
в розвитку інтеграційних процесів із ними на взаємній осно-
ві. особливу роль тут відіграє відсіч агресивним планам росії 
по впровадженню на території україни так званого «русского 
мира», а говорячи прямо — окупації україни та знищення укра-
їнської незалежної держави.

відображаючи основні об’єктивні потреби розвитку осо-
бистості, суспільства, держави у всьому різноманітті внутрішніх 
і зовнішніх зв’язків, у всіх сферах суспільних відносин, націо-
нальні інтереси представляють собою систему, що розвивається.

за ступенем значущості з усієї системи національних інтер-
есів виділяються пріоритетні інтереси, які носять комплексний 
характер і утворюють ядро   системи національних інтересів країни.

у сучасний період в якості загальних пріоритетних націо-
нальних інтересів країни повинні в першу чергу розглядатися:

— формування розвинутої соціально орієнтованої економі-
ки, здатної забезпечити прогресивний розвиток країни і суспіль-
ства, забезпечення відповідного світовим стандартам матеріаль-
ного рівня життя населення;

— створення правової демократичної унітарної держави, що 
забезпечує надійний захист інтересів особистості і суспільства, 
стабільне ефективне управління країною на всій її території, на-
дійно гарантує державний суверенітет, територіальну цілісність, 
незалежність внутрішньої і зовнішньої політики;

— забезпечення соціально-політичної стабільності в сус-
пільстві, ефективної системи політичного плюралізму і цивілізо-
ваного вирішення соціальних протиріч і конфліктів;

— духовне відродження суспільства на основі збагачення 
історичних національних цінностей, подальший культурний та 
інтелектуальний розвиток країни в руслі глобального цивіліза-
ційного процесу;

— формування ефективної системи соціальної і правової за-
хищеності людини, забезпечення його соціальної активності та 
відповідальності.
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Поняття «національний інтерес» є одним з найбільш вжива-
них в політичній практиці. однак слід зазначити відсутність сер-
йозної теоретичної розробки цього поняття. немає згоди серед 
учених і політиків щодо змісту національних інтересів, процесу 
їх формування, механізму визначення і офіційного затверджен-
ня. тому актуальною задачею є розробка науково обґрунтованих, 
всебічно вивірених критеріїв визначення таких інтересів, мето-
дології виявлення і процедури затвердження національних ін-
тересів.

При формуванні системи національних інтересів слід вра-
ховувати, що національний інтерес не може базуватися на про-
тиставленні однієї частини суспільства іншій, тим більше на зі-
ткненні людей, на розпалюванні взаємної ненависті між ними. 
національний інтерес не може також базуватися на протистав-
ленні справжнього та минулого і на вибірковому підході до на-
ціональної історії, на зневазі до історичної пам’яті народу. осо-
бливо важливо відзначити, що при визначенні національних 
інтересів необхідно дивитися на перспективу і враховувати ін-
тереси майбутніх поколінь.

1.2.2. Поняття загрози
аналіз існуючих визначень поняття загрози або його сино-

німа — небезпеки, вироблених в різний час і різними авторами, 
показує, що в кожному з них так чи інакше є згадка про процес 
нанесення шкоди, що переховується за словами: небезпека, за-
гроза, посягання, ворог, негативний вплив, руйнівний фактор і 
т. п. це єдина ознака, що поєднує дослідників даного поняття. 
До того ж процес нанесення шкоди відноситься до сфери ре-
ального, що відкриває можливості для позитивного наукового 
дослідження.

родовим поняттям по відношенню до процесу нанесення 
шкоди є взаємодія, важлива характеристика якого — зміна ста-
ну взаємодіючих тіл. Будь-які зміни в стані організму людини і в 
навколишньому середовищі оцінюються людиною з точки зору 
їх впливу на реалізацію особистих інтересів. одні зміни можуть 
бути оцінені як бажані і необхідні. інші можуть бути віднесені до 
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розряду нейтральних. треті ж оцінюються людиною як небажані, 
що порушують нормальну життєдіяльність.

Перший вид змін стану людини і навколишнього світу люди 
називають благом і намагаються докласти всіх зусиль для того, 
щоб зробити ці зміни реальністю. Другий вид не має якого-не-
будь самостійного позначення, хоча грає в житті людини дуже 
важливу роль, бо дозволяє досягати того чи іншого блага. третій 
вид змін є не що інше, як шкода, якої кожен намагається уник-
нути, бо такого роду наслідки завдають людині біль, страждання, 
призводять до серйозних неприємностей і незручностей, позбав-
ляють людину можливості задовольнити свої потреби.

оцінка людиною наслідків взаємодії безпосередньо впливає 
на оцінку тих сил, які стали джерелом змін, а також тих процесів, 
які передували настанню відповідних змін. При такому підході 
можна говорити про три самостійних категорії джерел: джерела 
сприятливих змін, джерела нейтральних змін і джерела шкідли-
вих змін. у свою чергу, в результаті оцінки попередніх процесів 
вони поділяються на сприятливі, нейтральні та шкідливі. у по-
всякденному житті джерела настання шкідливих наслідків при-
йнято називати джерелами небезпеки, а процеси, що передують 
настанню шкідливих наслідків, — небезпечними процесами або 
загрозою. з урахуванням того, що крім особистості об’єктами 
нашого інтересу є суспільство і держава, а вся їх життєдіяльність 
визначається, як ми показали вище, національними інтересами, 
то ми можемо визначити загрозу як процес настання таких змін 
в системі суспільних відносин, які ускладнюють або унеможлив-
люють реалізацію національних інтересів.

в історії забезпечення людством свого існування можна ви-
ділити п’ять послідовних етапів, кожному з яких був притаман-
ний певний вид загроз.

Перший етап характеризувався тим, що людина повністю 
залежала від навколишньої природи, боялася її і тому ставилася 
до неї з повагою, обожнювала її. у цей період людське суспіль-
ство будувалося на родоплемінних принципах. основну загрозу 
для людини в цей час представляли стихійні сили природи (блис-
кавки, повені, урагани, посухи, хижі звірі і т. п.), а також загрози 
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чисто фізіологічного порядку — голод, холод і т. п. внутрішніх 
конфліктів між родичами практично не виникало, а якщо вони 
і траплялися, то швидко вирішувалися на підставі існуючого ро-
дового звичаю.

Другий етап пов’язаний з розкладанням родоплемінних від-
носин. тоді люди зіткнулися з величезною кількістю загроз, що 
виходили від своїх же родичів: вбивствами, насильством, крадіж-
ками і пограбуваннями майна, самовільним захопленням зем-
лі та ін., тобто з такими проблемами, які порушили нормальне 
функціонування первісного суспільства і погрожували нанесен-
ням шкоди кожному індивіду і суспільству в цілому.

Поява нового виду загроз, що виходять від своїх однопле-
мінників, з якими родова організація була не в змозі впоратися, 
зажадало вживання термінових заходів по реорганізації родової 
системи управління суспільством і приведення її у відповідність 
з новими умовами життя. саме на цій основі з’являється особли-
вий апарат управління суспільством — держава. Причому якби 
ці заходи не були здійснені, то первісне суспільство розпалося б 
на більш дрібні родинні союзи, що знаходяться між собою в тому 
стані війни, про який писали т. Гоббс, Д. локк, Б. спіноза та 
інші представники природно-правової доктрини. актуальність 
загроз, що виходять від самих людей, збереглася до нашого часу.

третій етап характерний тим, що, намагаючись усунути одні 
загрози шляхом державотворення як засобу забезпечення безпе-
ки, люди поклали початок загрозам, яких не знали раніше. вони 
пов’язані зі зловживанням правителями і державними чиновни-
ками державною владою. наприклад, давньогрецький філософ 
Платон серед загроз, що виходять від державної влади, виділяє: 
тиранічне управління суспільством; закоханість правителів до 
влади; марнування державних коштів правителями, які, на його 
думку, в цьому випадку більше схожі на «розтратників готового» 
або «дармоїдів в будинку»; прихід до влади людей, не здатних 
до управління державою; введення нових установ і правил, що 
порушують звичний порядок; розбрат серед тих, хто управляє; 
бездумне розширення меж країни, при якому вона втрачає свою 
єдність, та ін. [50, с. 125, 190, 192, 193, 206, 302, 330, 337–338].
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з тих пір практично жодна скільки-небудь значна праця в 
галузі політичних навчань не обходилася без згадки тих загроз, 
які виходять від державної влади. Досить згадати роботи т. Гоб-
бса і Д. локка, які присвятили цьому питання цілі розділи [18; 
39], даний вид загроз не втрачає своєї актуальності і в даний час.

Четвертий етап пов’язаний з прогресом в області науки і 
техніки. Хронологічно його початок можна пов’язувати зі зна-
чними успіхами природознавства і відкриттям і. ньютоном за-
конів механіки в XVII столітті. особливо бурхливий розвиток 
наука і техніка отримали завдяки широкому розповсюдженню 
філософії позитивізму, основні ідеї якого були сформульовані ще 
Ф. Беконом і р. Декартом, а завершення ця концепція отримала 
в «курсі позитивної філософії» французького філософа о. кон-
та. технічний прогрес, особливо в XIX і XX століттях, дозволив 
людині створити штучне оточення у вигляді різних агрегатів, 
механізмів, транспортних засобів, складного технологічного об-
ладнання, новітніх засобів ведення війни і т. п., які, здавалося б, 
гарантували йому безпеку і благополучне існування.

однак цей технічний прогрес і пов’язане з ним задоволен-
ня багатьох людських потреб обернулися для людей і зворотною 
стороною. захищаючись від одних небезпек, людина створювала 
собі нові, часом ще більші. загальний прогрес призвів до підви-
щення рівня комфорту, вдосконалення систем життєзабезпечен-
ня, але одночасно виникли такі види загроз, які людство раніше 
не знало: автомобільні та залізничні аварії, авіакатастрофи, ви-
бухи на ядерних і хімічних підприємствах, пожежі в місцях збері-
гання вибухових речовин і т. д.

П’ятий етап безпосередньо пов’язаний з бурхливим науко-
во-технічним прогресом, результати якого все більше і більше 
віддаляли людину від природи. у нього поступово відбувалася 
деградація вродженого почуття небезпеки, інстинкту самозбере-
ження, закріплювалися самозаспокоєність, безтурботність, від-
чуття переваги над природою. у суспільстві перемогли ідеї все-
бічного піднесення людини над природою (антропоцентризм), 
якій відводилася роль пасивного простору, даного Богом для до-
кладання людських здібностей. виходячи з уявлень про пасив-
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ність землі, людина робить з неї все, що йому завгодно, — від 
ядерних вибухів до використання її надр для небезпечних похо-
вань, вирубує ліси, забруднює річки, моря, викачує нафту, ви-
добуває вугілля і т. п., не замислюючись над наслідками такого 
варварського поводження.

намагаючись задовольнити численні і постійно зростаючі 
потреби, люди зовсім забули про те, що найпершими і найбільш 
важливими умовами існування людини є чисте повітря, прісна 
вода, нормальний обмін речовин в навколишньому середовищі, 
існування озонового шару землі, іншими словами — збереження 
гармонії між людиною і оточуючим його природним середови-
щем. Поступово людство усвідомило, що без забезпечення нор-
мальних екологічних умов життя неможливий ніякий розвиток 
взагалі. сукупність наслідків нерозумного втручання людини в 
природні процеси може докорінно змінити умови життя на зем-
лі, поставивши під загрозу саме виживання людської цивілізації. 
тому п’ятий етап поряд з існуванням загроз з боку стихійних сил 
природи, небезпек, що виходять від самих людей, а також загроз 
техногенного порядку, характеризується появою загрози нового 
виду — екологічної.

на думку в. Маршалла, загроза — це природне чи техноген-
не явище, коли можлива поява явищ або процесів, здатних ура-
жати людей, завдавати матеріальних збитків, руйнувати довкілля 
[82, р.39].

Дж. Фіксел визначає загрозу як явище чи ситуацію, що може 
завдати шкоду здоров’ю людини або її безпеці. небезпеку можна 
визначати якісно, а ризик — кількісно [85, P. 33].

Д. варнес наголошує, що загроза — це ймовірність виник-
нення в певний момент часу та в межах даної територій явища, 
що потенційно здатне уражати людей і завдавати матеріальних 
збитків [86, р. 100].

за визначенням геологічної служби сполучених штатів 
америки, загроза — це геологічна умова, процес чи потенційно 
можлива подія, що загрожує здоров’ю, безпеці та добробуту на-
селення чи нормальному функціонуванню економіки й органів 
управління [89, P. 44].
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розглянуті визначення провідних іноземних фахівців у га-
лузі безпеки дозволяють встановити, що загроза та небезпека, 
на їх думку, є породженням природи або діяльності самого сус-
пільства, а протидія цим явищам лежить виключно в практичній 
площині. вважаємо, що це звужує категорію «загроза», оскільки 
загрози визначаються в площині всього спектру діяльності сус-
пільства, а протидія цим явищам відбувається на всіх рівнях ді-
яльності суспільства — від звичаєвого до правового.

Доктринальний аналіз категорії загроза — це підхід до роз-
гляду даної категорії як елементу функціонування суспільства і 
держави. Можна говорити про кілька основних напрямів у цьому 
підході: перший напрям характеризує загрозу як стан ймовірної 
небезпеки; другий — характеризує загрозу як властивість певної 
системи (використання ядерної енергії); третій — визначає за-
грозу як наслідки діяльності або ситуацій (природні й техногенні 
катастрофи); четвертий — визначає загрози як стан відсутності 
безпеки і захищеності; п’ятий — визначає загрозу як результат 
динамічного розвитку соціальних систем.

за основою для аналізу категорії «загрози безпеці» візьмемо 
закон україни «Про основи національної безпеки» [52]. у статті 
7 цього закону визначені основні напрями загроз національній 
безпеці україни, а саме:

— у зовнішньополітичній сфері: посягання на державний 
суверенітет україни та її територіальну цілісність, територіаль-
ні претензії з боку інших держав; спроби втручання у внутрішні 
справи україни з боку інших держав; воєнно-політична неста-
більність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в різних ре-
гіонах світу, насамперед поблизу кордонів україни;

— у сфері державної безпеки: розвідувально-підривна діяль-
ність іноземних спеціальних служб; загроза посягань з боку окре-
мих груп та осіб на державний суверенітет, територіальну ціліс-
ність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал 
україни, права і свободи громадян; поширення корупції, хабар-
ництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, 
організованої злочинної діяльності; злочинна діяльність проти 
миру і безпеки людства, насамперед поширення міжнародного 
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тероризму; загроза використання з терористичною метою ядер-
них та інших об’єктів на території україни; можливість незакон-
ного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 
засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засо-
бів; спроби створення і функціонування незаконних воєнізова-
них збройних формувань та намагання використати в інтересах 
певних сил діяльність військових формувань і правоохоронних 
органів держави; прояви сепаратизму, намагання автономізації 
за етнічною ознакою окремих регіонів україни;

— у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону 
україни: поширення зброї масового ураження і засобів її до-
ставки; недостатня ефективність існуючих структур і механізмів 
забезпечення мі жнародної безпеки та глобальної стабільності; 
нелегальна міграція; можливість втягування україни в регіо-
нальні збройні конфлікти чи протистояння з іншими держава-
ми; нарощування іншими державами поблизу кордонів україни 
угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення 
сил, що склалося; небезпечне зниження рівня забезпечення вій-
ськовою та спеціальною технікою та озброєнням нового поко-
ління збройних сил україни, інших військових формувань, що 
загрожує зниженням їх боєздатності; повільність у здійсненні та 
недостатнє фінансове забезпечення програм реформування во-
єнної організації та оборонно-промислового комплексу украї-
ни; накопичення великої кількості застарілої і не потрібної для 
збройних сил україни військової техніки, озброєння, вибухових 
речовин; незавершеність договірно-правового оформлення і не-
достатнє облаштування державного кордону україни; незадо-
вільний рівень соціального захисту військовослужбовців, грома-
дян, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей;

— у внутрішньополітичній сфері: порушення з боку органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування консти-
туції і зако нів україни, прав і свобод людини та громадянина, 
в тому числі при проведенні виборчих кампаній, недостатня 
ефективність контролю за дотриманням вимог конституції і ви-
конання законів україни; можливість виникнення конфліктів у 
сфері міжетнічних і між конфесійних відносин, радикалізації та 



44

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ,  
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань національ-
них меншин та релігійних громад; загроза проявів сепаратизму 
в окремих регіонах україни; структурна та функціональна незба-
лансованість політичної системи суспільства, нездатність окре-
мих її ланок до оперативного реа гування на загрози національ-
ній безпеці;

— в економічній сфері: істотне скорочення внутрішнього 
валового продукту, зниження інвестиційної та інноваційної ак-
тивності й науково-технічного і технологічного потенціалу, ско-
рочення досліджень на стратегічно важливих напрямах іннова-
ційного розвитку; ослаблення системи державного регулювання 
і контролю у сфері економіки; нестабільність у правовому ре-
гулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі фінансової 
(фіскальної) політики держави; відсутність ефективної програ-
ми запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних ризи-
ків; критичний стан основних виробничих фондів у провідних 
галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах 
життєзабезпечення; загострення проблеми підтримання в на-
лежному технічному стані ядерних об’єктів на території украї-
ни; недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання 
структурної деформації в економіці; критична залежність наці-
ональної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі 
темпи розширення внутрішнього ринку; нераціональна струк-
тура експорту з переважно сировинним характером та низькою 
питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості; 
велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних 
зовнішнього і внутрішнього боргів; небезпечне для економічної 
незалежності україни зростання частки іноземного капіталу у 
стратегічних галузях економіки; неефективність антимонополь-
ної політики та механізмів державного регулювання природних 
монополій, що ускладнює створення конкурентного середовища 
в економіці; критичний стан із продовольчим забезпеченням на-
селення; неефективність використання паливно-енергетичних 
ресурсів, недостатні темпи диверсифікації джерел їх постачання 
та відсутність активної політики енергозбе реження, що створює 
загрозу енергетичній безпеці держави; тінізація національної 
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економіки; переважання в діяльності управлінських структур 
особистих, корпоративних, регіональних інтересів над загально-
національними;

— у соціальній та гуманітарній сферах: невідповідність про-
грам ре формування економіки країни і результатів їх здійснен-
ня визначеним соціальним пріоритетам; неефективність дер-
жавної політики щодо підвищення трудових доходів громадян, 
подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості 
працездатного населення; криза системи охорони здоров’я і со-
ціального захисту населення і, як наслідок, небезпечне погір-
шення стану здоров’я населення; поширення наркоманії, алко-
голізму, соціальних хвороб; загострення демографічної кризи; 
зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками 
бідних прошарків суспільства; прояви моральної та духовної де-
градації суспільства; зростання дитячої та підліткової бездогляд-
ності, безпритульності, бродяжництва; у науково-технологічній 
сфері: наростаюче науково-технологічне відставання україни від 
розвинутих країн; неефективність державної інноваційної полі-
тики, механізмів стимулювання інноваційної діяльності; низька 
конкурентоспроможність продукції; нерозвиненість внутріш-
нього ринку високотехнологічної продукції та відсутність його 
ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної екс-
пансії; зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-
технічних кадрів для наукових, конструкторських, технологіч-
них установ та високотехнологічних підприємств, незадовільний 
рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу, не-
досконалість механізмів захисту прав інтелектуальної власнос-
ті; відтік учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі 
україни;

— в екологічній сфері: значне антропогенне порушення і 
техногенна перевантаженість території україни, зростання ри-
зиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характерів; нераціональне, виснажливе використання 
мінерально-сировинних природних ресурсів як не відновлюва-
них, так і відновлюваних; неподоланність негативних соціально-
екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи; погіршення 
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екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми тран-
скордонних забруднень та зниження якості води; загострення 
техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ 
на р. Дніпро; неконтрольоване ввезення в україну екологічно 
небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рос-
лин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і 
організмів, екологічно необґрунтоване використання генетично 
змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів; не-
ефективність заходів щодо подолання негативних наслідків вій-
ськової та іншої екологічно небезпечної діяльності; небезпека 
техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму; 
посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях 
живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та бі-
отехнологій; застарілість та недостатня ефективність комплексів 
з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів;

— в інформаційній сфері: прояви обмеження свободи сло-
ва та доступу громадян до інформації; поширення засобами ма-
сової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії; 
комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм; розголо-
шення інформації, яка становить державну та іншу, передбаче-
ну законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що 
є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та 
національних інтересів суспільства і держави; намагання мані-
пулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення 
недостовірної, неповної або упередженої інформації.

основою для управління національною безпекою у сфері 
загроз так само є закон україни «Про основи національної без-
пеки» [52], в якому наводиться визна чення реальних і потенцій-
них загроз національній безпеці україни та її пода льшому ста-
більному розвитку в цій сфері, до яких насамперед відносять:

— неефективність державної політики у підвищенні трудо-
вих доходів громадян, подолання бідності та збалансування про-
дуктивної зайнятості працездатного населення;

— кризу системи охорони здоров’я і соціального захисту на-
селення і, як наслідок, небезпечне погіршення стану здоров’я 
населення;
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— поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб;
— загострення демографічної кризи;
— зниження можливостей здобуття якісної освіти представ-

никами бідних прошарків суспільства;
— прояви моральної та духовної деградації суспільства;
— зростання дитячої та підліткової бездоглядності, безпри-

тульності, бродяжництва.
Для національної економіки україни, за пропозицією 

а. т. комзюка, розрізняють такі складові, які взаємодіють з на-
ціональною безпекою, — макроекономічну, фінансову, зовніш-
ньоекономічну, інвестиційну, науково-технологічну, енергетич-
ну, виробничу, демографічну, соціальну [30, с. 320].

наведемо визначення безпеки різними вченими-юристами 
для базисного аналізу поглядів на проблему безпеки і співвідно-
шення різної безпеки. При цьому більшість дослідників цієї про-
блематики відштовхується від положення про те, що безпека — 
це певний стан.

Макроекономічна безпека — це стан економіки, за якого до-
сягається збалансованість макроекономічних відтворювальних 
пропорцій [6, с. 3–6.].

Антитерористична безпека — стан відсутності загроз суспіль-
ству від терористичних організацій та окремих суб’єктів теро-
ристичної діяльності [7, с. 97].

Фінансова безпека — це такий стан бюджетної, грошово-
кредитної, ба нківської, валютної системи і фінансових ринків, 
який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутріш-
ніх та зовнішніх загроз, здатністю забезпечити ефективне функ-
ціонування національної економічної системи та економічне 
зростання [8, с. 24].

Бюджетна безпека — це такий стан забезпечення плато-
спроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків 
державного й місцевих бюджетів, ефективності використання 
бюджетних коштів і режиму відповідальності за порушення ад-
міністративних норм у цій сфері [9, с. 6].

Валютна безпека в адміністративному праві — це такий 
стан утворення обміну, який створює оптимальні умови для по-
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ступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного 
припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції україни до 
світової економічної системи, а також захищає від коливань на 
міжнародних валютних ринках [10, с. 150].

Грошово-кредитна безпека — це такий стан грошово-кредит-
ної системи, який характеризується стабільністю грошової оди-
ниці, доступністю кредитних ресурсів і таким рівнем інфляції, 
що забезпечує економічне зростання й підвищення реальних до-
ходів населення [28, с. 36.].

Безпека самоврядування — безперебійна діяльність органів 
місцевого самоврядування, забезпечена нормами адміністратив-
ного права [9, с. 149].

Безпека здоров’я — стан відсутності загрози і життю людини 
[68 с. 6].

Боргова безпека — це такий рівень внутрішньої і зовнішньої 
заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефек-
тивності використання внутрішніх та зовнішніх позик й опти-
мального співвідношення між ними; рівень, що є достатнім для 
вирішення нагальних соціально-економічних питань, що не за-
грожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінан-
сової системи.

Безпека страхового ринку — це такий рівень забезпеченості 
страхових компаній фінансовими ресурсами, який уможливлює 
в разі необхідності відшкодувати обумовлені в договорах страху-
вання збитки їх клієнтів і забезпечити їх ефективне функціону-
вання.

Безпека фондового ринку — це такий оптимальний обсяг ка-
піталізації ринку (з огляду на представлені на ньому цінні папе-
ри, їх структуру та рівень ліквідності), що здатний забезпечити 
стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, орга-
нізаторів торгівлі, торговців, інститутів спільного інвестування, 
посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозита-
ріїв, зберігачів і держави загалом.

Зовнішньоекономічна безпека — це такий стан відповіднос-
ті зовніш ньоекономічної діяльності національним економічним 
інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії не-
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гативних зовнішніх економічних чинників і створення сприят-
ливих умов розвитку економіки.

Інвестиційна безпека — це такий рівень національних та іно-
земних інвестицій (за умови їх оптимального співвідношення), 
що здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну 
динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної 
сфери, створення інноваційної інфраструктури й адекватних ін-
новаційних механізмів.

Науково-технологічна безпека — це такий стан науково-тех-
нологічного і виробничого потенціалу національної економіки, 
який дає змогу забезпечити її належне функціонування, необхід-
не для досягнення й підтримки конкурентоздатності вітчизняної 
продукції, а також гарантування державної незалежності за раху-
нок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів.

Енергетична безпека — це такий стан економіки, що забезпе-
чує захист національних інтересів в енергетичній сфері від потен-
ційних і наявних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, 
дає змогу задовольняти реальні потреби в паливно-енергетичних 
ресурсах для забезпечення життєдіяльності населення і надійно-
го функціонування національної економіки в режимах звичай-
ного, надзвичайного та воєнного стану.

Соціальна безпека — це такий стан розвитку національної 
економіки, за якого держава здатна забезпечити гідний та якіс-
ний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх і 
зовнішніх загроз; з іншої точки зору, під соціальною безпекою 
розуміють стан відсутності соціальних протиріч, які можуть при-
звести до соціального вибуху.

Погоджуючись із наведеними підходами, пропонуємо кла-
сифікувати види суспільної безпеки відповідно до розглянутих 
загроз у прямому діалектичному зв’язку: особиста безпека, еко-
логічна безпека, техногенна безпека, політична безпека, еконо-
мічна безпека, гуманітарна безпека, військова безпека, інфор-
маційна безпека, юридична безпека. розглянемо їх як елементи 
адміністративного права україни.

Особиста безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні загрози різного походження фі-
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зичній особі. особиста безпека гарантується нормами конститу-
ційного та адміністративного права. Головна мета особистої без-
пеки — захист прав і здоров’я людини і громадянина [15, с. 305]. 
різновидом особистої безпеки є безпека життя, безпека здоров’я, 
конституційна безпека.

Громадська безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні особисті загрози фізичній особі 
в громадських місцях. Громадська безпека забезпечується діяль-
ністю органів внутрішніх справ [33, с. 87], які гарантують свобо-
ду й недоторканність особи, а також правовий захист від злочин-
них посягань у громадських місцях [32, с. 284].

Екологічна безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні екологічні загрози різного по-
ходження стосовно суспільства.

на думку деяких авторів, екологічна безпека є гарантом без-
пеки соціальних систем [12, с. 12].

Техногенна безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні техногенні загрози різного по-
ходження стосовно суспільства.

Політична безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні політичні загрози різного похо-
дження стосовно суспільства.

Економічна безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні економічні загрози різного по-
ходження стосовно суспільства.

Гуманітарна безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні гуманітарні загрози різного по-
ходження стосовно суспільства.

основною складовою гуманітарної безпеки є соціальна безпе-
ка [32, с. 283] і безпека життєдіяльності людини в соціумі [12, с. 67].

Військова безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні військові загрози різного похо-
дження фізичній особі.

Інформаційна безпека — це врегульований адміністративни-
ми нормами стан, за якого відсутні інформаційні загрози різного 
походження суспільству.
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Юридична безпека — це врегульований адміністративними 
нормами стан, за якого відсутні правові загрози різного похо-
дження суспільству.

усі рівні безпеки є складовими суспільної безпеки україни 
і потребують засобів забезпечення, з допомогою яких вони фак-
тично існують, доповнюючи одна одну.

засоби забезпечення суспільної безпеки — це сукупність 
державних, організаційних, правових і спеціальних заходів, за-
стосування яких належить до компетенції державних органів 
влади загальної і спеціальної компетенції.

1.2.3. Джерела загроз
основою для правового аналізу категорії «загроза безпеці» є 

логічний ряд категорій: суб’єкт загрози — об’єкт загрози — дже-
рела виникнення загроз — способи функціонування загроз.

суб’єкт загрози — це всі учасники суспільних відносин, 
яким державою гарантуються права і свободи, умови безпечного 
існування, що охороняються нормами адміністративного пра-
ва; при цьому до суб’єктів відносимо й усі уповноважені органи 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, які мають ком-
петенції контролю та виконання норм і правил безпеки всіма 
учасниками суспільних відносин, та юридичні обов’язки з про-
гнозування виникнення ситуацій небезпек та ресурси для їх по-
долання.

об’єкт загрози — це всі види суспільних відносин, яким 
може бути завдана шкода або конкретні об’єкти господарської 
діяльності, право на без пеку яких охороняють норми права.

основними ознаками категорії суспільна безпека є три еле-
менти: ймовірність, невизначеність, суперечливість.

ймовірність — означає необов’язковість виникнення загро-
зи за певних рівних умов. тобто, загроза може бути пряма наявна 
(в ситуаціях ризику та небезпеки) і прихована (неврахована), що 
функціонує в постійному режимі і продовжується навіть коли 
пряма загроза усунена.

невизначеність — це наявність більше одного з можливих 
варіантів розвитку подій на всіх етапах становлення і функціо-
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нування загрози. етапи виникнення: ситуація — джерело загро-
зи — загроза; етапи функціонування: виникнення — функціону-
вання — зникнення.

суперечливість — визначається можливістю знищення си-
туації загрози без участі суб’єкта подолання (тобто без активних 
дій держави, фізичних та юридичних осіб) або поглинанням за-
грози ще більшою за розмірами загрозою. у суспільному аспекті 
визначається як позитивний вплив загроз на розвиток суспіль-
них відносин (»позитивіське» спрямування загрози).

Джерела виникнення загроз — це всі процеси, що відбува-
ються в часі й просторі різноманітного походження, що можуть 
потенційно призвести до виникнення ситуацій або умов, які мо-
жуть завдати шкоди суб’єкту та об’єкту загрози.

Як справедливо зазначає о. н. Ярмиш, «основними дже-
релами небезпеки виступають внутрішні та зовнішні фактори 
функціонування політичних та економічних систем на міжна-
родному й національному рівнях [81, с. 53].

Під джерелом загрози слід розуміти природне або антропо-
генне явище, здатне привести до таких змін у сформованій сис-
темі суспільних відносин, які ускладнюють або унеможливлю-
ють реалізацію національних інтересів особистості, суспільства 
і держави.

всі джерела загроз безпеці особистості, суспільства і держа-
ви слід розділити на дві категорії: природні явища і антропогенні 
явища. Природні явища як джерела загрози в свою чергу поді-
ляються на:

— стихійні явища природи, які підпадають під дію законів, 
пізнаних людиною ще недостатньою мірою;

— об’єкти, створені людиною для задоволення своїх швидко 
зростаючих потреб;

— природні процеси і об’єкти, виникнення яких пов’язане з 
нерозумним впливом людини на навколишнє середовище.

До стихійних явищ природи можна віднести землетруси, по-
вені, цунамі, удари блискавки, урагани, снігові лавини, посухи 
і т. п. своєчасне виявлення, попередження та усунення загроз, 
джерелами яких є стихійні явища природи, залежить від ступеня 
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наукового дослідження цих природних процесів і досконалості 
відповідних технічних приладів і механізмів, які могли б надати 
людині допомогу в протидії стихії.

Приступаючи до характеристики другого типу природних 
джерел загрози, — об’єктів, створених людиною, — слід зазначи-
ти, що коли людина робила якесь відкриття і застосовувала його 
для полегшення вирішення практичних завдань, то вона зовсім 
не замислювалася про те, які нові види шкоди може породити за-
стосування її відкриття. створюючи парову машину, винахідник 
не передбачав, що прес, що приводиться в рух його механізмом, 
однаково здатний деформувати і якусь деталь, і руку людини за 
умови незнання або необережне поводженого з механізмом. Чи, 
наприклад, паровоз: Д. стефенсон не думав про те, що парово-
зи можуть стикатися один з одним, сходити з рейок, наїжджа-
ти на вози, губити під своїми колесами людей. Працюючи над 
створенням автомобіля, його винахідники не думали, що неза-
баром їх великий винахід стане причиною загибелі громадян на 
непристосованих для автомобільної їзди вулицях міст. сьогодні 
кількість механізмів, створених людиною, величезна. і всі вони, 
в різному, природно, ступені здатні стати причиною нанесення 
шкоди людям.

штучно створені матеріальні предмети, здатні завдати шко-
ди, люди досить точно називають «джерелами підвищеної не-
безпеки». але для людини однаково неприємно постраждати від 
несправності літака, від оголеного електричного дроту або від 
падіння каменя з даху будівлі. тому точніше говорити не про не-
безпечні об’єкти, а про об’єкти, які потребують більшою чи мен-
шою мірою обережності у поводженні з ними. справа в тому, що 
в принципі будь-яка річ при певних обставинах може стати при-
чиною нанесення шкоди людині (наприклад, стілець без ніжки).

Говорячи про третій тип природних джерел загрози — при-
родні процеси і об’єкти, породжені цивілізацією — необхідно 
нагадати, що люди в усі часи дбали насамперед про те, щоб не 
відчувати нестачу в їжі, одязі, житлі і багато іншому, що визнава-
лося як першочергові потреби людини. це штовхало людство до 
постійного розвитку науки і техніки, що, як стверджують західні 
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вчені, в кінцевому рахунку призвело до виникнення в окремих 
країнах суспільства масового споживання. але «суспільство до-
статку» було досягнуто дуже дорогою ціною. справа в тому, що, 
будуючи заводи, добуваючи і переробляючи нафтопродукти, 
створюючи гігантську мережу целюлозно-паперових і хімічних 
виробництв і інших примх цивілізації, люди не замислювалися 
про наслідки цих процесів, про те, який вплив це може зчинити 
на умови існування самої людини. в результаті люди самі стали 
причиною виникнення нових джерел загрози — несприятливих 
природних процесів. найстрашніше, що настільки безвідпові-
дальне і вкрай небезпечне ставлення до оточуючого середовища 
зберігається і посилюється.

До антропогенних джерел загрози відносяться окремі люди і 
різні соціальні системи, які доцільно розглядати в залежності від 
їх прояву в відповідних сферах суспільних відносин.

у політичній сфері джерелом загроз можуть виступати як 
вищі органи державної влади (законодавчої, виконавчої та су-
дової), так і безпосередньо державні організації, коли їх діяль-
ність суттєво розбігається з інтересами суспільства, і відсутня 
збалансованість між гілками влади. крім того, джерелами по-
літичних загроз можуть виступати різного роду політичні пар-
тії, громадські організації та об’єднання, профспілки та окремі 
громадяни, якщо їх діяльність заважає нормальному функці-
онуванню політичної системи держави. особливе занепоко-
єння в якості джерела загрози в політичній сфері викликають 
різного роду терористичні, екстремістські, націоналістичні та 
інші організації, що ставлять перед собою мету вплинути на 
прийняття політичних рішень шляхом вчинення різного роду 
насильницьких дій (диверсій, терористичних актів захоплень 
заручників та ін.).

в економічній сфері джерелом загрози можуть виступати 
всі ті юридичні та фізичні особи, які впливають на економічний 
розвиток держави і суспільства, а також державні структури, від 
яких залежить вироблення і реалізація економічної стратегії дер-
жави, в основі якої повинні бути не індивідуальні або корпора-
тивні інтереси, а інтереси всього суспільства.
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в. Горбулін зазначає, що одним з ефектів глобалізації стало 
безпрецедентне зростання впливу транснаціональних корпора-
цій (тнк) і фінансових груп на економічний і суспільно-полі-
тичний розвиток світу в цілому і національних держав зокрема. 
економічна експансія тнк фактично вимиває суверенітет еко-
номічно слабких країн, посилює їхню залежність від глобальної 
економічної кон’юнктури. тнк, по суті, є аналогом світового 
міністерства економіки і торгівлі [20, с. 4].

заслуговує уваги погляд авторів в. Горбуліна, о. литвиненка 
про те, що насідками глобальної фінансової кризи стане суттєва 
перебудова світової фінансової системи і економіки загалом, що, 
у свою чергу, визначить істотні трансформації політичної систе-
ми. Що поступово змінюються як позиції провідних міжнародних 
гравців, так і їхній потенціал, а першим наслідком економічних 
проблем стало зростання економічного егоїзму [21, с. 2].

слід виходити із загального правила — задоволення потреб 
людей є головним призначенням розвитку будь-якої економіки. 
в іншому випадку економіка будь-якої держави поступово буде 
приходити в занепад.

у військовій сфері загроза особистості, суспільству і державі 
може виходити насамперед від зовнішнього джерела іноземної 
держави або групи держав, які виношують плани збройного на-
паду. Довгий час дане джерело військової загрози було доміну-
ючим, і цей період отримав назву «холодної війни». на початку 
ХХі століття геополітична ситуація в світі різко змінилася, від 
двополюсного протистояння вона перейшла в інший стан між-
народних відносин.

в. Горбулін наголошує, що нині у світі формуються нові 
центри сили. на роль нових світових лідерів претендують китай, 
індія, росія, які бажають створити власні глобальні проекти, аль-
тернативні західним. так, міждержавне об’єднання за участі ро-
сії і китаю — шанхайська організація співробітництва (шос) 
провело ряд масштабних військових навчань, які не залишили-
ся непоміченими західним співтовариством. важливу роль для 
країн шос відіграє непідконтрольність їх родовищ нафти і газу 
американським і британським компаніям.
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у контексті відсутності значущих альтернативних джерел 
енергії ресурсні та економічні переваги згаданих країн конверту-
ються у геополітичний вплив.

таким чином, сучасний світ після відносно тривалого пе-
ріоду двополюсного протистояння у часи холодної війни та ко-
роткого етапу однополюсності входить у режим багатополяр-
ності [20].

однак на шляху остаточного становлення міжнародних від-
носин виникли певні труднощі, пов’язані як з об’єктивними, 
так і з суб’єктивними факторами. Можна стверджувати, що 
сьогодні військова загроза завдяки агресивній політиці росії та 
розв’язанні нею неоголошеної війни проти україни знову підня-
лася до стратегічного рівня.

у соціокультурній сфері загроза може йти від тих громадян 
і громадських організацій, діяльність яких спрямована на від-
хід від національних і народних традицій і їх руйнування, за-
повнення морального і духовного вакууму чужим світоглядом. 
особливу небезпеку становлять громадські структури, котрі 
проповідують філософію расової переваги, філософію панісла-
мізму (об’єднання всіх мусульман за ознакою віри); філософію 
пантюркизма (об’єднання всіх тюркських народів в єдиний тюр-
кестан); філософію національної переваги (ідея богообраності, 
первородства деяких народів, яка наочно проявляється, напри-
клад, в ідеології сіонізму або ідеї відтворення великої вірменії 
в середньовічних межах, ідеї панславізму (об’єднання слов’ян 
навколо росії)); філософію анархізму, яка не тільки історично 
не вичерпала себе, а й у ряді точок світу має значну соціальну 
базу і приводи для відродження; філософію масонства; філосо-
фію націонал-фашизму як в чистому, класичному, вигляді, так і 
в змішаній формі. всі ці вчення, що закликають до насильства, 
розбою, безвідповідальності, расової і національної ворожнечі, 
знаходяться в протиріччі зі справжніми цінностями і духовністю 
нашого суспільства.

у науково-технічній сфері визначальним є розвиток фун-
даментальних наук, які і обумовлюють подальший розвиток на-
уково-технічної думки в країні. ігнорування цього положення 

57

1.2. НаціоНальНі іНтереси і загроза  
безпеки

політичної владою може привести до серйозного відставання ві-
тчизняної науки. При цьому державні органи, від яких залежить 
вирішення цих питань, стають джерелами відповідної загрози. 
розвиток науки і техніки повинен бути одним з пріоритетних на-
прямків в діяльності держави і суспільства, оскільки від рівня на-
укового потенціалу залежать перспективи розвитку економіки, 
політики, військової справи та інших областей функціонування 
держави, що забезпечує його здатність протистояти загрозам, в 
тому числі непередбачуваних.

в інформаційній сфері загроза особистості, суспільству і 
державі може виходити як від власних громадян, комерційних та 
інших організацій, протиправна діяльність яких пов’язана з ви-
дачею державної та військової таємниці, так і від іноземних спец-
служб і організацій, які збирають інформацію закритого характеру 
про політичні, економічні, військові та інші плани нашої держави.

крім того, у всіх сферах суспільних відносин джерелами 
загрози є різні кримінальні структури, оскільки криміналізація 
суспільних відносин, що складаються в процесі реформування 
соціально-політичного устрою та економічної діяльності, набу-
ває особливої гостроти. Допущені в період реформування про-
рахунки виявляються в ослабленні правового контролю за ситу-
ацією в країні, що сприяє зрощенню виконавчої і законодавчої 
влади з кримінальними структурами. злочинний світ, по суті, 
кинув виклик державі, вступивши з ним у відкриту боротьбу. 
тому боротьба зі злочинністю носить не тільки правовий, але й 
політичний характер.

Джерела загроз можуть перебувати всередині і поза держа-
вою, що дозволяє поділити джерела загроз на внутрішні і зовніш-
ні, і це вимагає розгляду їх з урахуванням цих аспектів. у кожних 
конкретно-історичних умовах переважаючими є загрози, які ви-
ходять або від внутрішніх джерел, або від зовнішніх, про що не 
раз свідчила історія розвитку людства.

Якщо врахувати, що процес нанесення шкоди (загроза) 
включає в себе два самостійні етапи, то ми можемо і джерела за-
грози поділити на два окремих типи, а саме:

— здатного завдати шкоди;
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— джерела нанесення безпосередньої шкоди.
уміння відрізнити джерело формування небезпечного яви-

ща від джерел безпосереднього нанесення збитків грає дуже важ-
ливу роль в попередженні загроз на ранніх стадіях їх формування. 
наприклад, злочинцями, як відомо, не народжуються, а стають, 
отже, для попередження злочину головна увага суспільства має 
бути сконцентрована на вмілому вихованні підростаючого поко-
ління, яке залежить від батьків, вчителів і стану навколишнього 
соціального середовища, а також від державної системи навчан-
ня і виховання в цілому.

1.2.4. види загроз
класифікація загроз за певними критеріями грає важливу 

роль в практичній діяльності щодо забезпечення безпеки осо-
бистості, суспільства і держави, так як зводить нескінченний ряд 
існуючих процесів нанесення шкоди до обмеженої кількості ти-
пів, що допомагає поліпшити організацію, взаємодію та взаємо-
розуміння в сфері забезпечення безпеки.

залежно від об’єкта, на який спрямована загроза, можна ви-
ділити наступні види загроз:

1. індивідуальна загроза, що представляє собою процес на-
стання таких шкідливих змін, які ускладнюють або унеможлив-
люють досягнення індивідуальних інтересів окремих громадян 
держави. Прикладами такої небезпеки є: вбивство або нанесення 
тілесних ушкоджень, крадіжка особистого майна, грабіж окре-
мого громадянина, зґвалтування і т. п.

2. корпоративна загроза, що представляє собою процес на-
несення шкоди представникам різного роду законно існуючих 
об’єднань громадян та їх спільної власності, що ускладнює або ро-
бить неможливим досягнення тих цілей, які стоять перед конкрет-
ною організацією. це стосується головним чином різного роду 
комерційних структур, політичних партій, громадських рухів, 
професійних спілок і т. п. Прикладами такого роду небезпеки ви-
ступають: процес банкрутства, вчинення вбивства вищої посадо-
вої особи організації, крадіжки матеріальних і технічних засобів, 
необхідних для нормальної роботи організації, рейдерство і т. п.
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3. Місцева загроза, що представляє собою процес настання 
таких шкідливих змін, які ускладнюють або унеможливлюють 
здійснення інтересів громадян, об’єднаних єдністю місця існу-
вання (село, селище, місто, район, область, регіон). Як приклади 
такого роду небезпеки виступають процеси незаконних забудов, 
порушення технічних умов будівництва, що веде до аварії на на-
фто — або газопроводі, на підприємствах підвищеної екологічної 
небезпеки, на об’єктах життєзабезпечення, тероризування насе-
лення різного роду бандитськими і екстремістськими організаці-
ями, повінь, землетрус, ураган, смерч і т. д.

4. загальнонаціональна загроза, яка представляє собою про-
цес настання таких шкідливих змін, які створюють перешкоду 
або унеможливлюють досягнення інтересів усіх громадян держа-
ви. Прикладами таких загроз є: підготовка і здійснення зброй-
ної агресії або втручання у внутрішні справи держави іноземних 
держав як в відкритій, так і прихованій формі, нав’язування 
нової системи цінностей, нової моралі і моральності, правових 
настанов, що порушують нормальне життя громадян держави, 
втрата суспільного надбання держави, його ресурсів і багатств, 
порушення нормальної роботи органів державної влади внаслі-
док вчинення терористичних актів та інших посягань на життя і 
здоров’я керівників держави, а також на об’єкти державного зна-
чення. на жаль, саме таку ситуацію ми сьогодні маємо у криму 
та частині Донбасу, де можна знайти майже повний перелік ви-
щеназваних прикладів.

5. Міждержавна загроза регіонального характеру, що пред-
ставляє собою процес настання таких шкідливих змін, які 
ускладнюють або унеможливлюють реалізацію інтересів гро-
мадян не тільки однієї держави, а й деяких інших держав світу. 
наявність подібного роду небезпек створює об’єктивну основу 
для міждержавного співробітництва аж до створення спільних 
регіональних структур, які координують діяльність по протидії 
проблемам регіонального характеру. в даний час такими регіо-
нальними структурами є Європейський союз (Єс), організація 
з безпеки і співробітництва в Європі (оБсЄ), організація аме-
риканських держав (оаД), організація африканської єдності 



60

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ,  
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

(оаЄ), ліга арабських держав (лаД) та інші, а також постійні 
робочі органи цих міждержавних організацій.

6. Глобальна загроза, що представляє собою процес настан-
ня таких шкідливих змін, які ускладнюють або унеможливлюють 
реалізацію інтересів кожного представника нашої планети. в 
якості такого роду небезпек міжнародним співтовариством ви-
знаються збройна агресія або інші форми інтервенції, проведен-
ня підривної діяльності, а також вчинення будь-яких інших не-
військових видів втручання у внутрішні справи іншої держави. 
отримали загальне міжнародне засудження різні форми пору-
шення прав людини: рабство, торгівля людьми, расова і жіноча 
дискримінація, апартеїд і геноцид. Після опублікування в кінці 
70-х років результатів досліджень в області глобального розвитку 
людства світ усвідомив наявність таких глобальних проблем, як 
епідемія сніДу, поширення ракетно-ядерних технологій, мож-
ливість перенаселення планети, брак природних ресурсів, руй-
нування історичних і культурних пам’ятників, зникнення деяких 
видів флори і фауни, а також цілого ряду загроз екологічного ха-
рактеру (парниковий ефект, руйнування озонового шару землі 
і т. п.). загальну небезпеку для людства становлять і так звані 
злочини міжнародного характеру: незаконний обіг наркотичних 
і психотропних засобів, міжнародний тероризм, незаконна роз-
робка, виробництво і поширення хімічної, біологічної та інших 
видів зброї масового ураження, незаконний обіг ядерних і раді-
оактивних матеріалів, незаконна міжнародна економічна діяль-
ність, фальшивомонетництво і багато інших. ці та інші глобаль-
ні небезпеки є основою для об’єднання зусиль держав світу по 
забезпечення власної безпеки незалежно від їх політичної і со-
ціальної орієнтації.

крім того, загроза може бути зовнішньою і внутрішньою, а 
в якості підстави такого поділу виступає місцезнаходження дже-
рела загрози. в даному випадку виходять з поділу людей на своїх 
і чужих, яке властиво як первісним людям, оскільки вони зна-
ли всіх родичів, так і сучасним державам в зв’язку з існуванням 
інституту громадянства. отже, небезпека, що виходить від іншої 
держави або її громадян, визнають зовнішньою. Якщо ж нане-
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сення шкоди державі загрожує з боку власних громадян — це 
внутрішня небезпека.

однак слід зауважити, що розподіл загроз на зовнішні і вну-
трішні може мати місце тільки по відношенню до соціальних 
об’єктів, тобто людей і їхніх об’єднань. але загрози безпеці осо-
бистості, суспільства і держави цим, як відомо, не обмежуються. 
стихійні лиха, нерозумний вплив людини на навколишнє се-
редовище, епідемії, можливе перенаселення землі, руйнування 
озонового шару нашої планети — ці небезпеки також не можуть 
залишатися поза увагою держави. Бо людину однаково лякають 
смерть і нещастя і від руки людини, і через «примхи» природи. 
але знайти серед останніх критерій виділення зовнішньої і вну-
трішньої загрози, на наш погляд, не виявляється можливим.

з урахуванням того що загроза не виникає з нічого, а є на-
слідком цілого комплексу природних або антропогенних проце-
сів, які при цьому виступають в якості причин або передумов її ви-
никнення, ми можемо вести мову про реальну загрозу (коли вона 
вже сформувалася) і про потенційну загрозу (коли існують тільки 
тенденції і передумови для виникнення небезпечної ситуації).

такий поділ загроз дозволяє державі проводити діяльність 
щодо попередження нанесення шкоди на стадії зародження або 
формування небезпечного явища. реальна ж небезпека створює 
для держави можливість усунути загрозу шкоди шляхом збере-
ження або створення тих умов, які заважають втілити руйнівний 
потенціал небезпечного явища в життя, або ліквідувати джерело 
або носія цієї небезпеки.

Безсумнівно, що головні зусилля держави повинні бути 
спрямовані на попередження потенційної небезпеки, тому що 
це, по-перше, дешевше і вимагає менших зусиль, а, по-друге, на-
багато ефективніше. італійський мислитель н. Макіавеллі з цьо-
го приводу писав: «розумні правителі… зобов’язані рахуватися 
не тільки з заворушеннями, що вже відбуваються, але і з можли-
вими в майбутньому, попереджаючи їх найретельнішим чином; 
адже легко допомогти, коли бачиш здалеку, але якщо вичікува-
ти поки події підійдуть близько, то давати ліки буде вже пізно, 
оскільки недуга стала невиліковною» [42, с. 221].
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відповідно до характеру процесу нанесення шкоди виділя-
ються фізичні, хімічні, біологічні чи соціальні загрози. тут немає 
раз і назавжди встановленого ряду. Подібний розподіл цілком за-
лежить від основних фундаментальних наукових напрямків до-
слідження закономірностей тих чи інших природних процесів. 
наука ж, як відомо, не стоїть на місці, а, будучи в постійному 
пошуку, відкриває все нові і нові процеси нанесення шкоди, що 
має знаходити відображення і в зазначеному нами ряді загроз.

Чим вище рівень можливої шкоди в разі реалізації загрози, 
тим більше уваги слід приділяти джерелам цієї загрози з метою 
своєчасного запобігання можливої шкоди. це дозволяє нам го-
ворити про першорядні і другорядні загрози. уміння керівників 
держави своєчасно визначати першорядні загрози дозволить за-
ощадити величезні фінансові кошти, а також підвищити ефек-
тивність функціонування системи забезпечення безпеки.

По відношенню до всіх інших видів загроз першорядне зна-
чення слід приділяти загрозі на адресу держави. це обумовлено 
тим, що кожен громадянин має свої власні інтереси, для реалі-
зації яких необхідні певні умови, до яких він звик і на існуван-
ня яких розраховує при досягненні своїх цілей. всі турботи або 
створення таких умов бере на себе держава, точніше, ті люди, 
які виконують соціальну роль забезпечення необхідних для нор-
мального життя кожного громадянина умов шляхом встанов-
лення обов’язкових для кожного учасника суспільних відносин 
законів, шляхом спостереження за їх виконанням, а також, при 
необхідності, шляхом примусу окремих осіб до цього в ім’я за-
гального блага громадян. Державна влада встановлює необхід-
ні кожному «правила гри», певний порядок, стабільну систему 
соціальних зв’язків, в умовах якої кожен член суспільства може 
спокійно планувати діяльність щодо задоволення власних інтер-
есів і розвитку своїх здібностей.

тому руйнування або порушення функціонування держа-
ви представляє найпершу загрозу для кожного громадянина і 
суспільства в цілому. люди, мабуть, інстинктивно відчувають 
загальну потребу в вищому координуючому органі, в якійсь за-
гальній «парасольці безпеки», бо при відсутності останньої їм 
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би довелося самостійно вирішувати питання самозбереження. 
«тому розбрати і повстання, що часто виникають в державі, ні-
коли не приводять до того, щоб громадяни розпускали державу 
(як це часто буває в інших видах спілкування), але лише до зміни 
форми держави в іншу…» — говорив з цього приводу Б. спіноза 
[70, с. 43].

залежно від джерела нанесення шкоди слід виділити:
1. Природні загрози, які відповідно до проведеною нами 

класифікацією джерел загрози поділяються на:
— стихійні загрози — процеси нанесення шкоди національ-

ним інтересам особистості, суспільства і держави стихійними 
явищами природи;

— загрози особистості, суспільству і державі різного роду 
штучно створеними людиною для задоволення своїх потреб про-
цесами і об’єктами (будівлі, споруди, обладнання, механізми, 
транспортні засоби та ін.);

— екологічні загрози — процеси нанесення шкоди наці-
ональним інтересам особистості, суспільства і держави різно-
го роду природними явищами і об’єктами, виникнення яких 
пов’язане з нерозумним впливом людини на навколишнє серед-
овище.

2. антропогенні загрози, джерелом яких є окремі громадяни 
або соціальні системи, що діють у відповідних сферах суспільних 
відносин. антропогенні загрози поділяються на політичні, еко-
номічні, військові, соціокультурні, науково-технічні і інформа-
ційні загрози.

ця класифікація загроз має важливе значення при органі-
зації системи забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави, так як визначає основні напрямки її функціонування. 
При цьому кожен вид загроз, виділений в залежності від джере-
ла нанесення шкоди, можна розглядати і з урахуванням інших 
критеріїв. наприклад, політична загроза може бути зовнішньою 
або внутрішньою, потенційною або реальною, першорядною або 
другорядною і т. д.

слід звернути увагу і ще на два аспекти, що характеризують 
загрозу особистості, суспільству і державі.
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По-перше, сприйняття людиною небезпечної взаємодії ніко-
ли не співпаде з реальним станом речей. оцінка реально існуючої 
загрози завжди несе в собі елементи суб’єктивізму і вже тому є в 
певній мірі спотвореним зліпком небезпечного процесу, що реаль-
но розвивається. Причому спотворення в сприйнятті загрози мо-
жуть бути значними. «Багатовікова історія цивілізації переконли-
во свідчить про те, що неадекватне (спотворене, що не відповідає 
реаліям часу) сприйняття загроз національній безпеці державами і 
військовими діячами часто було основною причиною воєн, голо-
ду, злиднів, величезного збитку від стихійних лих та інших важких 
випробувань», — справедливо зауважує Є. Г. шевельов [77, с. 7.]

Причини неадекватної оцінки небезпечної взаємодії по-
яснюються різними факторами — обмеженістю знань людини, 
стресом, вузькістю передбачення наслідків, особливостями со-
ціальної або природної обстановки і т. д. не менше значення 
мають особливості характеру і життєві погляди людини, а також 
фактор часу, бо не в усьому відразу можна об’єктивно розібрати-
ся. неадекватність оцінки ситуації може бути пов’язана також з 
певними психічними і внутрішньополітичними аномаліями, що 
формують агресивну концепцію середовища. Часом для оцінки 
ситуації як небезпечної досить наявності у того чи іншого явища 
«руйнівного потенціалу».

такого роду суб’єктивізм при оцінці небезпечного процесу 
дозволяє в залежності від ступеня адекватності дійсності поді-
лити загрози особистості, суспільству і державі на об’єктивні і 
суб’єктивні. останні, в свою чергу, поділяються на:

— неадекватно поняті загрози з перевищенням дійсного 
руйнівного потенціалу;

— неадекватно поняті загрози з зменшенням дійсного руй-
нівного потенціалу;

— помилкові або уявні загрози (відсутність реальної небез-
печної взаємодії);

— усвідомлені загрози (загроза реально існує, але не усві-
домлена суб’єктом забезпечення безпеки).

шляхи ж формування суб’єктивного ставлення до можли-
вості нанесення шкоди можуть бути або наслідком власного не-
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вігластва і помилки, або результатом цілеспрямованої діяльності 
інших осіб. Дуже часто цю особливість сприйняття небезпечної 
ситуації використовують недобропорядні політики для досяг-
нення своїх низьких цілей. Єдиним же захистом від помилок в 
питаннях оцінки небезпечних процесів слід визнати достатній 
рівень освіти і наявність об’єктивної інформації.

По-друге, наявність загрози може бути свідомо приховано 
від суб’єкта забезпечення безпеки. При цьому не маються на ува-
зі ті небезпечні процеси, які лежать за межами сприйняття люди-
ни або про які людина не має ні найменшого уявлення. колись 
людина не знала про небезпеку радіоактивного опромінення, не 
помічала об’єктивно існуючої небезпеки руйнування озонового 
шару землі і т. п. Більш того, можна стверджувати, що в даний 
час існує величезна кількість небезпечних взаємодій, про які 
людина навіть не здогадується і які ще тільки належить відкрити 
майбутнім поколінням, але в даному випадку мова йде не про 
об’єктивно закриті від сприйняття загрози, а про ті, які людина 
здатна в силу своєї підготовленості усвідомити, але які від нього 
штучно приховують. найяскравіший приклад — інформування 
населення україни, срср і світової громадськості правди про 
вибух на Чорнобильській аес та його можливі наслідки в квіт-
ні-травні 1986 року. До приховування своїх дій, які становлять 
небезпеку для держави, змушені вдаватися, наприклад, злочинці 
і різні злочинні організації, а також іноземні держави для про-
ведення розвідувально-підривної діяльності проти інших держав 
світу для забезпечення реалізації своїх інтересів (як правило, 
експансіоністських) на міжнародній арені. наявність факту сві-
домого приховування будь-яких небезпечних дій від суб’єкта за-
безпечення безпеки дозволяє говорити і про дві самостійні види 
загроз особі, суспільству і державі — відкриту загрозу і приховану 
(конспіративну, утаємничену) загрозу.

всі виділені нами види загроз дуже впливають на формуван-
ня і розвиток всієї системи забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави.

у процесі забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави слід також враховувати і такі чинники, як географічне 
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положення країни, розмір території, переважання сухопутного 
або морського кордону, кліматичні умови, ступінь ймовірності і 
райони можливих стихійних лих і т. д.

висновки до розділу 1
Безпека як категорія соціального життя суспільства вини-

кла разом з появою розумової діяльності людини та об’єднання 
її у соціум. це пов’язано з тим, що на початку свого існування 
людина зіштовхувалася з явищем ризиків і небезпек у своїй по-
всякденній діяльності, не усвідомлюючи і не визначаючи їх, але 
при цьому шукала шляхів захисту від природних катаклізмі в та 
іншого роду небезпек. і особлива загроза — це загроза суспільній 
безпеці, в тому числі і як поєднуючій ланці між безпекою держа-
ви і безпекою особистості.

Ми згодні з висновками авторів монографії [34, с. 358], що 
загрози суспільній безпеці — це наявні загрози суспільним інтер-
есам, суб’єктам й об’єктам загроз, які охороняються приписами 
держави, виникають через цілеспрямовану діяльність окремих 
суб’єктів права (держав, організацій або фізичних осіб) і спря-
мовані на завдання шкоди суспільству, або джерелами яких ви-
ступають природні й техногенні чинники. До загроз суспільній 
безпеці належать такі види загроз: особисті загрози, політичні 
загрози, економічні загрози, екологічні й техногенні загрози, 
військові загрози, юридичні загрози та ін.

забезпечення суспільної безпеки (у широкому розумінні) — 
це система теоретичних, методологічних, організаційно-право-
вих, управлінських заходів, спрямованих на забезпечення про-
цесу управління станом суспільної безпеки у вигляді протидії 
загрозам і небезпекам в усіх сферах і галузях функціонування 
суспільства та гарантування прогресивного і нормального роз-
витку українського суспільства в майбутньому.

у вузькому розумінні система забезпечення суспільної без-
пеки — це сукупність державних і недержавних організацій, нор-
мативно-правових актів й повноважень суб’єктів управління, що 
діють в інтересах досягнення оптимального стану функціонуван-
ня суспільствах [34, с. 358]
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знання та облік зазначених факторів дозволяють більш 
ефективно вирішувати завдання, поставлені перед системою за-
безпечення безпеки особистості, суспільства і держави.

на закінчення слід зазначити, що головним в забезпеченні 
безпеки є наявність політичної волі держави, інтеграція всіх сил і 
засобів, які беруть участь в цьому процесі, подальше поліпшення 
становища в економічній, соціальній, науково-технічній та вій-
ськовій сферах. крім того, необхідно відповідне наукове і матері-
ально-фінансове забезпечення даної сфери діяльності держави. 
Проблема забезпечення безпеки зачіпає кожного члена суспіль-
ства, тому необхідно виховувати культуру забезпечення безпеки. 
з цією метою в навчальних закладах країни має бути введено ви-
вчення цих питань на різних рівнях — починаючи з середньої 
школи і закінчуючи вищими навчальними закладами.
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розділ 2 оСновнИЙ зМіСт  
та заГальна ХарактерИСтИка СИСтеМИ  
забезПечення безПекИ оСобИСтоСті, 
СуСПільСтва і ДерЖавИ

2.1. особливості вироблення критеріїв безпеки людини, 
суспільства, держави та основний зміст забезпечення 
 їхньої безпеки

2.1.1. критерії безпеки людини
Безпека як філософська категорія передбачає захист бут-

тя особи, сім’ї, нації, людства, їхньої сутності, умов існування, 
життя загалом. саме крізь призму філософської категорії буття 
та власної національної ідеї можна виділити справжні, а не фаль-
шиві національні цінності, виявити основу для формування на-
ціональних інтересів.

тобто, безпека — це такий стан захищеності буття, ціннос-
тей та інтересів суб’єкта (об’єкта) безпеки від загроз та небезпек, 
за якого забезпечуються оптимальні умови його життєдіяльнос-
ті, розвитку та самореалізації. забезпечення безпеки відбуваєть-
ся шляхом дотримання необхідних параметрів (індикаторів) і 
норм, в рамках яких стабільно і збалансовано відбуваються усі 
наявні процеси. вони підтримуються завдяки певній системі за-
ходів, спрямованих на створення й підтримання безпечних умов, 
в яких небезпека відсутня або зведена до мінімуму, а можливі ри-
зики та виклики не становлять реальної загрози. [52]

критерієм безпеки прийнято вважати всебічну порівняльну 
оцінку стану безпеки людини, суспільства, держави й довкілля 
з погляду найважливіших про цесів, явищ, параметрів, що ві-
дображають її суть. критерії є якісною оцінкою, на основі якої 
адекватно визначається рівень безпеки [28].

Що стосується людини, то для того, щоб отримати оцінку 
впливу негативних чинників на неї, необхідно враховувати сту-
пінь їх впливу на здоров’я і життя, характер змін функціональ-
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ного стану та можливостей організму, його потенційні резерви, 
адаптивні властивості та можливості появи наслідків.

основу оцінки впливу негативних чинників на організм 
людини становить біологічний закон кількісної оцінки подраз-
ника — закон вебера-Фехнера. він встановлює залежність між 
величиною подразника та силою спричинених ним відчуттів — 
реакція організму прямо пропорційна відносному приросту по-
дразника. закон вебера-Фехнера є основою нормування шкід-
ливих чинників. Для того щоб виключити необернені біологічні 
ефекти, вплив чинників обмежується гранично допустимими 
рівнями або гранично допустимими концентраціями.

Гранично допустимий рівень (ГДр) або гранично допустимі 
концентрації (ГДк) — це максимальні значення чинника, що, 
впливаючи на людину (ізольовано або в поєднанні з іншими 
чинниками), не спричиняють у неї та в її нащадків біологічних 
змін, навіть прихованих і тимчасово компенсованих, у тому чис-
лі захворювань, змін реактивності, адаптаційно-компенсаторних 
можливостей, імунологічних реакцій, порушення фізіологічних 
циклів, а також психологічних порушень (зниження інтелекту-
альних та емоційних можливостей, розумової працездатності). 
ГДр і ГДк встановлюються для виробничого та навколишнього 
середовищ.

Показники токсикометрії й критерії токсичності шкідли-
вих речовин — це кількісні показники токсичності й небезпеки 
шкідливих речовин. токсичний ефект при дії різних доз і кон-
центрацій шкідливих сполук може спричинити функціональні 
та структурні (патоморфологічні) зміни або смерть людини. у 
першому випадку токсичність прийнято розглядати як активні 
граничні та неактивні дози й концентрації, у другому — як смер-
тельні концентрації.

смертельні (летальні) дози, що проникають в організм через 
шлунок чи в інший спосіб, або смертельні концентрації можуть 
спричинити поодинокі випадки загибелі (мінімальні смертель-
ні) або загибель усіх організмів (абсолютно смертельні). Як по-
казники токсичності використовують середньосмертельні дози й 
концентрації. Про небезпеку шкідливих речовин роблять висно-
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вки також за допомогою величини границь шкідливої дії (одно-
разові, хронічні) та границі специфічної дії.

Границя шкідливої дії (одноразова, хронічна) — це міні-
мальна (гранична) концентрація (доза) речовини, у разі дії якої в 
організмі виникають зміни біологічних показників, що виходять 
за межі його пристосувальних реакцій, або прихована патоло-
гія. Для безпеки людини важливе значення має комбінована дія 
шкідливих речовин. комбінована дія — це одночасна або послі-
довна дія на організм кількох шкідливих речовин у разі їх потра-
пляння туди одним і тим самим шляхом.

розрізняють кілька видів комбінованої дії шкідливих речо-
вин залежно від ефектів токсичності [24]: адитивний, потенційо-
ваний, антагоністичний і незалежної дії.

адитивна дія — це сумарний ефект суміші, дорівнює сумі 
ефектів діючих компонентів. ця дія характерна для речовин од-
носпрямованої дії, коли компоненти суміші впливають на одні 
й ті самі системи організму. у разі потенційованої дії (синергіз-
му) компоненти суміші діють так, що одна сполука підсилює 
дію іншої.

антагоністична дія — ефект комбінованої дії менший за очі-
куваний. у разі незалежної дії ефект не відрізняється від ізольо-
ваної дії кожної з речовин окремо.

Для обмеження шкідливого впливу речовин застосовують са-
нітарно-гігієнічне нормування їх вмісту в окремих середовищах [7]. 
концентрації регламентують, беручи за основу значення ГДк 
цих речовин у різних біогеохімічних середовищах:

окреме місце серед санітарно-гігієнічних нормативів по-
сідає їх опрацювання для фізичних чинників. нині встановлені 
граничні значення й розроблено відповідні нормативи для таких 
із них, як вібрація й акустичні коливання електромагнітних по-
лів і струмів, іонізуючого випромінювання.

конкретні значення ГДк і ГДр встановлюються відповідни-
ми державними органами та мають відповідне нормативно-пра-
вове закріплення, тобто є юридичним засобом.

водночас необхідно зазначити, що багато санітарно-гігіє-
нічних норм сьогодні не розробляються, а встановлюються або 
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рекомендуються зверху. вони можуть стати особливо небезпеч-
ними при екстремальних ситуаціях (наприклад, норми радіацій-
ної безпеки після аварії на Чаес).

Деякі сучасні дослідники продовжують характеризувати 
безпеку особистості виключно в категоріях спроможності держа-
ви «огороджувати» і «оберігати» людину від різноманітних загроз 
[68, с. 75].

Як зазначає а. в. капуловський все частіше проголошують-
ся більш ліберальні теорії безпеки особистості в складних умовах 
сьогодення. у руслі таких теорій особиста безпека людини роз-
глядається як загальна суспільна цінність, поза якою неможливо 
забезпечити і належний стан розвитку суспільства та держави [29].

у руслі таких теорій особиста безпека людини розглядається 
як загальна суспільна цінність, поза якою неможливо забезпечи-
ти і належний стан розвитку суспільства та держави

о. Боднар говорить: «виходячи з того, що людина є єдиним 
і неподільним суб’єктом будь-якого соціуму, який виступає на 
рівні соціальних зв’язків як особа, саме особа є точка відліку різ-
них соціальних систем, що має принципову соціальну цінність і 
значимість» [10].

2.1.2. критерії безпеки суспільства
історично склалося так, що основні критерії безпеки сус-

пільства необхідно шукати в моралі як особливій формі суспіль-
ної свідомості й суспільних відносин. вона є одним з основних 
способів регуляції вчинків людини, її безпеки за допомогою 
норм. таким чином, моральні норми суспільства як визнані ним 
сукупності системи заборон і є його граничними значеннями.

на думку академіка н. н. Мойсєєва, ще на етапі біологічної 
еволюції суспільства першою такою нормою безпеки був прин-
цип «не вбий!». Принцип «не вбий!», як і багато інших принци-
пів людської моралі, пов’язаний передусім із трудовою діяльніс-
тю, необхідністю закріплювати трудові навички, зі створенням 
спеціальної форми пам’яті, здатної забезпечити новий тип спад-
ковості. це дозволяло не лише зберігати й накопичувати ці на-
вички та набуті знання, а й розви вати їх. тобто вказана заборона 
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сприяла виживанню тих умільців, які могли не тільки зберігати 
потрібні знання, навички та майстерність, а й передавати їх на-
ступним поколінням. Принцип «не вбий!» розв’язував супереч-
ності між «сильним» і «розумним» на користь останнього [48].

на етапі соціальної еволюції суспільства не тільки прин-
цип «не вбий!» становив основу моральних норм безпеки люд-
ських рас і популяцій. велику роль відігравали інші принципи, 
що часто визначалися особливостями релігійного життя людей. 
так, християни мали у своєму розпорядженні філософію безпе-
ки, викладену в Біблії. Десять заповідей закону Божого — це, мо-
вою науки, і є ті норми, що визначили концепцію безпеки ноmо 
sapiens упродовж двох тисячоліть розвитку цивілізації.

історія підтвердила справедливість десяти заповідей закону 
Божого, вважають автори монографії «стратегічне плануван-
ня: вирішення проблем національної безпеки» в. П. Горбулін та 
а. Б. качинський [66, с. 92]. вони дозволили цивілізації вижити 
в умовах загроз, що існували. на основі десяти заповідей форму-
вався світогляд людей, будувалася структура шкали цінностей, 
створювалися культура й технологічні основи життя, тобто вдо-
сконалювалася соціально-економічна система безпеки й підви-
щувався рівень захищеності людей від небезпечних факторів, 
зумовлених природним середовищем та умовами їхнього прожи-
вання [12, с. 9].

згодом у різні часи ставлення до ризику мінялося поляр-
но — від імперативу ніцше «живемо з небезпекою», який він 
уклав в уста заратустри, і максими кардинала ришельє: «шкоду, 
що може бути завдана досить рідко, необхідно сприймати взагалі 
як несуттєву, тому що уникаючи її в першу чергу, наражають себе 
на багато інших бід, що неминучі й мають куди більш серйозні 
наслідки» аж до ідеї «золотої середини» й догматів для ницих ду-
хом [72, с. 107].

таким чином, перетворення людини в моральну особу іс-
торично зумовило формування її здатності сприймати окремі 
суспільні моральні вимоги як норми безпеки, цілеспрямовано 
реагувати на них і виробити власну поведінку за допомогою від-
повідних критеріїв безпеки.
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з урахуванням згаданого аналіз критеріїв безпеки можна 
знайти в роботі а. Бикова й н. Мурзіна [9], де автори зробили 
висновок, що, з одного боку, вирішення завдання забезпечення 
безпеки життєдіяльності людини, суспільства, держави та до-
вкілля пов’язане з ідентифікацією для кожного з об’єктів набору 
чинників, вплив яких призводить до появи небажаних ефектів, а 
з іншого — до визначення критеріїв, за допомогою яких можна 
визначити ступінь небезпеки та кого впливу. До групи основних 
критеріїв безпеки вони віднесли:

— ндивідуальні (медичні або санітарно-гігієнічні) — при-
значені обмежувати вплив негативних факторів на людину. за 
основу кількісного виміру впливу на індивідуум беруться по-
казники індивідуального довічного або річного ризику; гене-
тичні — призначені зберігати генофонд та обмежувати зрос-
тання частоти генетичних хвороб у першому і/або наступних 
поколіннях. Генетичні критерії безпеки є частиною індивіду-
альних, але з огляду на їх особливу важливість виокремлюють-
ся в особливу групу;

— психологічні — відображають ступінь сприйняття/не-
сприйняття суспільством або групою індивідуумів рівня техно-
генного або природно-техногенного ризику;

— економічні — мають забезпечувати сталий довготрива-
лий економічний розвиток. кількісним критерієм безпеки є 
величина економічного збитку при великих катастрофах (при-
родних або техногенних), що призводить до дестабілізації еко-
номічної системи;

— технічні — обмежують виникнення аварій і катастроф 
(наприклад, жорстке обмеження верхнього рівня ймовірності 
важкої аварії або обмеження на гранично припустиму кількість 
шкідливих та екологічно небезпечних речовин, що використову-
ються у технологічному процесі);

— біологічні — мають зберігати біорізномаїття видів (напри-
клад, у нідерландах не допускається зменшення видового різно-
маніття понад 5 %). іншим критерієм, що пропонується для ви-
користання, є обмеження на відносне зменшення кількості осіб, 
чутливих до фактора впливу;
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— ресурсні — призначені обмежувати й регулювати інтен-
сивність ви користання відновлюваних і невідновлюваних при-
родних ресурсів;

— політико-інформаційні — передбачають інформованість 
та участь населення у процесі ухвалення рішень щодо потенцій-
но небезпечних технологій, доступ до будь-якої інформації щодо 
цих технологій;

— моральні й правові — формують нові моральні категорії 
та цінності, пов’язані з розумінням необхідності подальшого іс-
нування цивілізації;

— ландшафтні (географічні) — характеризують ступінь за-
хищеності неживої складової ландшафту від антропогенного 
впливу незалежно від ступеня захищеності суспільства, яке про-
живає на даній території. Призначені обмежувати негативний 
екологічний вплив на водозбірні басейни, ґрунти й інші геогра-
фічні елементи; крім того, у просторі кліматичних параметрів 
виокремлювати заборонені та прийнятні області.

в історичній науці поступово складалися різні уявлення про 
розвиток суспільних систем. вивчення історії може дати новий 
і багатий матеріал щодо їх виживання і криз у процесі розвитку 
[3; 36.]. Що стосується вивчення критеріїв безпеки держави, то 
тут класичними можуть стати дві історичні концепції: етногенезу 
л. Гумільова й еволюції а. тойнбі [18; 67].

Концепція еволюції А. Тойнбі. на основі величезного історич-
ного матеріалу, порівнюючи розвиток різних цивілізацій, англій-
ський історик а. тойнбі показав, що на один і той же історичний 
об’єкт (цивілізацію, народ, державу) впливає комплекс чинни-
ків. При цьому він ураховував як природні обставини, так і со-
ціальні. однак не довкілля саме по собі впливає на утворення 
тієї чи іншої спільноти. цивілізація приходить до людей не вна-
слідок якогось особливого біологічного дару чи впливу сприят-
ливого географічного середовища, а внаслідок відгуку на виклик 
за надзвичайно тяжких обставин життя, що змушують спільноти 
докладати безпрецедентних зусиль для свого виживання. унаслі-
док напруження життєвих сил спільнота змушена або деградува-
ти й зникнути, або ж створити нову соціальну організацію.
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він показав, що основою існування людської спільноти 
є «життєвий порив». останній — своєрідний могутній по-
тік творчого формування, «потреба творчості» й у міру його 
ослаблення життя розпадається, перетворюючись на неживу 
речовину. саме людина реалізує життєвий порив через свою 
творчість.

таким чином, основою етногенезу, якщо зважати на ідеї 
а. тойнбі, є виведення з рівноваги тієї чи іншої спільноти. це 
може бути як природа, так і людські спільноти. наприклад, по-
стання найдавніших цивілізацій людства було зумовлене по-
сухою сахари та переселенням давніх єгиптян у долину нілу, 
виклик природи межиріччя тигру та Євфрату «створив» цивілі-
зацію шумерів, річища інду — цивілізацію Хараппі, великої ки-
тайської рівнини — давніх китайців, виклик тропічних джунглів 
Мексики — майя, неродючого гірського плато анд — інків, ви-
клик середземного моря — мінойців та еллінів.

серед основних ознак, за допомогою яких можна виділити 
цивілізацію як головний елемент теорії а. тойнбі, є деяка кіль-
кість людей певної релігійної приналежності, що є критерієм 
безпеки.

Концепція етногенезу Л. М. Гумільова. російський вчений 
л. Гумільов переосмислив концепцію а. тойнбі. однак він 
спробував спростувати ідею, що розвиток цивілізації спричи-
няється викликом певних історичних обставин. концепція 
«життєвого пориву» а. тойнбі як продукту історичних (зокрема 
й природних) обставин була перетворена на пасіонарність — 
надмір біохімічної енергії живої речовини біосфери, що стає 
чинником етногенезу. останній Гумільов виводить з-під влади 
соціально-економічних чинників і тлумачить як процес суто 
географічний.

етнос, за л. М. Гумільовим, є природно-географічною 
спільнотою людей, що склалася на засадах оригінального сте-
реотипу поведінки й існує у вигляді енергетичної системи, що 
протиставляє себе всім іншим спільнотам, а також існує на за-
садах позитивної компліментарності з властивою їй мозаїчною 
структурою.
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Фактично етногенез розглядається як енергетичний про-
цес. це і природно: для того, щоб здійснити історичний вчинок, 
необхідне зусилля.

це зусилля як акт творення нового має спрямовуватися на 
подолання інерції обставин довкілля. а це означає, що необхідно 
здійснити роботу більшу, ніж просто самозбереження та вижи-
вання, для якої необхідна енергія.

Пасіонарність є надміром біохімічної енергії живої речови-
ни, вона протилежна до вектора інстинкту та визначає здатність 
до наднапруги. носіями пасіонарності є окремі особи — пасіо-
нарії. останні мають відмінну рису поведінки, орієнтовану в бік, 
протилежний інстинкту самозбереження. тобто замість того, 
щоб задовольняти такі як у всіх потреби — розмноження у меж-
ах сім’ї, підкоряння усталеним порядкам, пасивне слідування іс-
торичним подіям, пасіонарії прагнуть вийти за межі буденності, 
виявляють виключну невдоволеність станом речей і намагаються 
подолати усталену інерцію.

на відміну від них, більшість людей л. М. Гумільовим назва-
но «гармонійними особами», у яких «пасіонарний імпульс рівний 
за величиною імпульсу самозбереження». нарешті, він виділив і 
субпасіонарїів, у яких переважає імпульс самозбереження, відтак 
їх змальовано особами вкрай егоїстичними та підступними.

слід зазначити, що пасіонарність — це той же «життєвий 
порив» а. тойнбі, тільки витлумачений як щось, з одного боку, 
об’єктивне (флуктуація біосфери), а з іншого — містичне: набут-
тя пасіонарності здійснюється внаслідок напівмістичних «пасіо-
нарних поштовхів», що виникають із незрозумілих причин. однак 
цим автор концепції хотів пояснити недолік концепції а. тойнбі: 
виклик природних обставин існував упродовж тривалої історії 
людства, однак чому лише у IV тис. до н. е. людство спромоглося 
на нього відповісти творенням цивілізацій? Чому ці цивілізації за-
непали, якщо виклик, який їх спричинив, не зник [19]?

таким чином, центральним у л. Гумільова є положення про 
фазу підйому, що настає у разі, коли число пасіонаріїв, які від-
стоюють нові ідеї, досягає деякого критичного значення, до-
статнього, щоб завдяки своїм прагненням зробити союзниками 
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основну масу людей, коли вся діяльність народу спрямовується 
на виконання спільних інтересів етносу (держави), на перемогу 
етнічного колективу в цілому. це і є критерієм його безпеки.

2.1.3. критерії безпеки держави
основна відмінність критеріїв безпеки суспільства від кри-

теріїв безпеки держави полягає в тому, що перші розробляються 
за участю вільного волевиявлення людей, тоді як останні декла-
руються державою і спрямовані на захищеність життєво важли-
вих інтересів, у першу чергу нації, в різних сферах життєдіяль-
ності від внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує сталий і 
поступальний розвиток країни.

нині в умовах світової фінансово-економічної кризи перед 
кожною країною з усією гостротою постала проблема підвищен-
ня ефективності механізмів відвертання й запобігання загроз 
національній безпеці в усіх сферах. При цьому важливо, щоб 
демократична держава виконувала функції організаційно-полі-
тичного механізму реалізації цих завдань і не ставила свої інтер-
еси вище інтересів людини.

останніми роками фахівцями багатьох країн світу приді-
ляється значна увага розробленню нових концептуальних основ 
державної політики, спрямованої на забезпечення сталого роз-
витку й національної безпеки в нових історичних умовах. на-
ріжним каменем нової концепції національної безпеки є оцінка 
стратегічних ризиків, що базується на критеріях безпеки, засно-
ваних на граничних значеннях [69].

Таблиця 2.1
Граничні значення розвитку суспільства,  

що вважаються катастрофічними у світовій практиці [69]

№ 
з/п

назва показника
Гранично-
критичне 
значення

ймовірнісні соціально-полі-
тичні наслідки

1 рівень промислового ви-
робництва

30–40 % Деіндустріалізація країни

2 Частка імпортних продук-
тів харчування

30 % стратегічна залежність країни 
від імпорту
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№ 
з/п

назва показника
Гранично-
критичне 
значення

ймовірнісні соціально-полі-
тичні наслідки

3 Частка в експорті про-
дукції обробної промис-
ловості

45 % колоніально-сировинна 
структура економіки

4 Частка в експорті
високотехнологічної
продукції

10–15 % технологічне відставання 
економіки

5 Частка у ввП державних 
асигнувань на науку

2 % руйнування науково-технічно-
го потенціалу

6 співвідношення доходів 
20 % найбагатших і най-
бідніших громадян

10:1 антагонізація соціальної 
структури

7 Частка населення, яка 
живе за межею бідності

10 % люмпенізація населення

8 співвідношення мінімаль-
ної і середньої заробітної 
плати

1:3 Декваліфікація і пауперизація 
робочої сили

9 рівень безробіття 8–10 % зростання соціально-знедоле-
ного населення

10 умовний коефіцієнт депо-
пуляції

1 Перевищення смертністю на-
роджуваності

11 сумарний коефіцієнт на-
роджуваності

2,14–2,15 відсутність простої зміни на-
селення

12 середня тривалість життя 
населення

75–79 зниження життєздатності 
країни

13 Частка осіб старших 65 ро-
ків у загальній чисельності 
населення

7 % старіння населення

14 надходження для еколо-
гічної безпеки, % від внП

5 % загроза екологічної катастро-
фи

15 екологічні втрати, % до 
внП

5 % Життєбезпека довкілля

16 Природоохоронні витрати 5 % Деградація екології

17 кількість злочинів на 100 
осіб

5–6 криміналізація суспільних 
відносин

Продовження таблиці 2.1
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№ 
з/п

назва показника
Гранично-
критичне 
значення

ймовірнісні соціально-полі-
тичні наслідки

18 рівень споживання алко-
голю, л. абс. на людину 
на рік

8 Фізична деградація населення

19 Число суїцидів на 100 тис. 
осіб

3 Фрустрація масової свідомості

20 рівень розповсюдженості 
психічної патології на 1000 
осіб

284 
(1992 р.)

360 
(2010 р.)

росія

руйнування особистості

21 Частка громадян, які ви-
ступають за кардинальну 
зміну політичної системи

40 % Делегітимізація влади

22 рівень довіри населення до 
центральних органів влади

40 % Делегітимізація влади

заслуговують на увагу результати, отримані російськими 
вченими за допомогою такого підходу. вони вважають, що си-
туація в росії — унікальна, якої ще не знала історія. так, багато 
параметрів розвитку суспільства й економіки знаходяться в за-
критичній області. вони пояснюють це так: з теоретичної точки 
зору це означає, що низка основних параметрів, що характеризу-
ють безпеку людини, суспільства, держави та довкілля, швидко 
змінюється з часом. а природні й техногенні катастрофи у сучас-
ному кризовому стані виявилися значно тісніше пов’язаними із 
соціогенними лихами, ніж у випадку сталого, нормального роз-
витку. Як наслідок — неефективність багатьох традиційних ме-
тодів ухвалення рішень і керування ризиком, захистом населен-
ня [13, с. 158]. нині на практиці намагаються використовувати 
значну кількість таких критеріїв безпеки, що характеризували б 
ступінь захищеності різних об’єктів національної безпеки. оче-
видний на перший погляд зв’язок між ретельним урахуванням 
усіх негативних чинників на людину, на кожен з елементів соці-
альних систем, держави, довкілля призводить у цілому до вельми 

Продовження таблиці 2.1
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складних висновків щодо безпеки на основі цих критеріїв. При 
цьому залишається без відповіді питання про те, за допомогою 
якого з цих критеріїв робити остаточний висновок про стан на-
ціональної безпеки.

крім того, характеризуючи стан безпеки кожного з елемен-
тів системи, вони не відповідають на запитання про ступінь за-
хищеності суспільства в цілому. на думку авторів монографії [66, 
с. 98], необхідно користуватися невеликою кількістю критеріїв 
безпеки й отриманих за їх допомогою інтегральних оцінок стану 
національної безпеки.

особливої уваги заслуговують підходи, що базуються на ме-
тодах теорії інформації і за допомогою яких знаходяться граничні 
значення безпечного функціонування різних соціальних систем, 
у тому числі й держав. на думку прихильників таких підходів 
[64, с. 98], існує деякий загальний чинник, що створює перепо-
ни нормальному розвиткові майже всіх без винятку соціальних 
систем.

звичайна соціальна система, що розвивається, досягнувши 
цього значення, може перейти на наступний ієрархічний рівень 
розвитку, розпочати утворювати між елементами попереднього 
рівня нові інформаційні зв’язки.

сучасне суспільство з його системним баченням проблем 
безпеки, озброєне знаннями синергетики й нелінійної динамі-
ки, намагається розробити такі критерії безпеки, що базуються 
на граничних значеннях, основу яких складають уявлення про 
збереження структурних зв’язків як між окремими елементами 
у суспільстві та довкіллям, так і між суспільством у цілому й до-
вкіллям [12, с. 9–11].

Граничні значення — граничні величини, недотримання 
яких заважає нормальному розвитку людини, суспільства, дер-
жави й довкілля, призводить до утворення негативних, руйнів-
них тенденцій.

критерії безпеки є ширшим поняттям, ніж граничні зна-
чення. на думку а. возженнікова [11], першим необхідним кро-
ком будь-яких системних досліджень національної безпеки має 
бути визначення меж, тобто критичних значень параметрів різ-
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них сфер безпеки. Другим кроком досліджень має бути вивчення 
реакції системи на її відхилення від гомеостатичної межі. таким 
чином, залежність між показниками безпеки й граничними зна-
ченнями необхідно розглядати в динаміці, а в разі значного від-
хилення від них вони мають бути ретельно вивчені.

Поняття динамічної стійкості тісно пов’язане з механізмом 
гомеостазу, механізмом збереження інваріантності деяких сут-
тєвих характеристик систем безпеки незалежно від зовнішніх 
впливів.

Гомеостаз, як ми вже згадували [36] — це специфічне, фак-
тично біологічне явище, що окреслює сталість певного набору 
характеристик, за умови підтримання яких зберігається життєді-
яльність системи. Гомеостаз окреслює ще одну ха рактеристику — 
спротив системи намаганням зовнішніх факторів змінити сталі 
внутрішні характеристики.

Механізм гомеостазу визначає умови безпечного існування 
людини, суспільства, екосистем, а також держави в цілому. адже 
саме розуміння безпеки як стану захищеності життєво важливих 
інтересів людини, суспільства, держави, а також довкілля від різ-
них загроз потребує визначення допустимих величин негативних 
впливів на об’єкти безпеки, що не призвели б до їх загибелі чи де-
градації. Без знань межі безпечних умов життєдіяльності є немож-
ливим захист життєво важливих інтересів об’єктів безпеки [50].

кожна система має параметри, що є для неї основними, 
життєво важливими й від значення яких залежить відповідь 
на запитання, чи існує сама система. Гомеостаз системи збері-
гає саме ці параметри й тим самим підтримує існування самої 
системи.

розрізняють два види гомеостазу: системний (загальний), 
що забезпечує зберігання інтегративної (цілісної) якості, та част-
ковий — за окремою його компонентою [52].

такий поділ є дуже важливим для урахування повноважень 
та обов’язків системи забезпечення національної безпеки взагалі 
та її суб’єктів зокрема.

у суспільстві й державі межі гомеостазу визначаються сис-
темою забезпечення національної безпеки. тому знання гоме-
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остатичних меж визначає діяльність органів і сил забезпечення 
національної безпеки.

останнім часом багато фахівців поділяють думку, що опти-
мально стійка система має перебувати в коливальному режимі 
поміж рівномірним розподілом і розподілом згідно з правилом 
«золотого перетину» [72], у феномені якого вчені вже давно 
вбачають ознаку гар монії природи та структурної єдності всіх її 
об’єктів.

2.1.4. Мета і завдання забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави

в процесі своєї життєдіяльності особистість, суспільство 
і держава вкрай зацікавлені в досягненні стану, що характери-
зується відсутністю самої можливості настання таких змін, які 
ускладнюють або унеможливлюють реалізацію їхніх життєво 
важливих інтересів, — в досягненні стану безпеки.

таким чином, по відношенню до загрози безпека виступає в 
якості блага, досягнення якого стає вкрай необхідним і бажаним. 
Більш того, подібне благо має першорядне значення, бо його до-
сягнення є основною умовою для реалізації всіх інших інтересів 
особистості, суспільства і держави. загроза паралізує життєді-
яльність, зупиняє розвиток, придушує будь-яке альтернативне 
бажання. не випадково в первісний період людство протягом со-
тень тисяч років не мало скільки-небудь помітного руху вперед. 
Проблема виживання відсувала на більш сприятливий період 
духовне вдосконалення людини. «відсутність безпеки особис-
тості і власності рівносильне відсутності будь-якого зв’язку між 
людськими зусиллями і досягненням цілей, для яких вони ро-
бляться. це означає: невідомість того, чи пожне той, хто сіє, чи 
дістануться продукти виробнику, чи буде людина користуватися 
завтра тим, що зберігає сьогодні…» — писали укладачі словни-
ка Брокгауза і ефрона [75, с. 304.)]. інакше кажучи, в стані по-
стійного очікування або наявності загроз безпека стає цільовою 
настановою, яка визначає спрямованість і зміст відповідної ді-
яльності, що має пріоритетне значення по відношенню до всіх 
інших видів доцільної діяльності, і яку ми визначаємо слово-
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сполученням «забезпечення безпеки». тому метою забезпечення 
безпеки особистості, суспільства і держави є досягнення стану 
захищеності національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх, 
реальних і потенційних загроз в конкретно-історичній обстанов-
ці як основної умови нормального функціонування і прогресив-
ного розвитку особистості, суспільства і держави.

Досягнення зазначеної мети здійснюється в результаті не 
якогось одного виду діяльності, а цілого комплексу узгоджених, 
але в той же час відносно самостійних дій, обумовлених більш 
приватними цілями, які прийнято називати завданнями забезпе-
чення безпеки. в основі ж їх виділення лежать базові положення 
теорії діяльності.

Будь-яка людська діяльність, як відомо, підрозділяється на 
пізнавальну і перетворювальну. Перша спрямована на отриман-
ня нових знань про об’єктивну дійсність. Друга — на зміну цієї 
дійсності. зі змістовної точки зору забезпечення безпеки ми мо-
жемо і повинні віднести до розряду перетворювальної діяльнос-
ті, бо дана діяльність в кінцевому рахунку передбачає зміну про-
цесу нанесення шкоди шляхом в кращому разі переведення його 
в сприятливий або нейтральний процес, в гіршому — зниження 
його руйнівного потенціалу.

але будь-яка перетворювальна діяльність передбачає зна-
ння умов, в яких має бути здійснено зміну об’єктивної дійснос-
ті, певний пізнавальний процес, який підлягає спланованому 
перетворенню, але в той же час представляє собою відносно 
самостійний етап діяльності. По відношенню до зміни процесу 
нанесення шкоди пізнання полягатиме у виявленні і найбільш 
повному вивченні реально існуючої загрози, тобто у виявленні 
загрози, а також в скоєнні конкретних перетворювальних дій, 
спрямованих на зміну попередньо пізнаної загрози.

в такому випадку в якості завдань забезпечення безпеки 
особистості, суспільства і держави виступають: виявлення загро-
зи і перетворення реально існуючої загрози.

однак крім виділених нами завдань забезпечення безпеки, 
які є основними, існують такі види діяльності, які носять чи за-
безпечують допоміжний характер по відношенню до перших. 
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Підставою для їх виділення служить загальнофілософське поло-
ження про те, що будь-яка перетворювальна діяльність підроз-
діляється на два види: основну перетворювальну діяльність, що 
має своїм продуктом кінцеву для даного етапу діяльності зміну 
дійсності, і допоміжну перетворювальну діяльність, що має своїм 
продуктом сприятливу обстановку для досягнення основних ці-
лей, забезпечення успіху основної перетворювальної діяльності.

До такого роду допоміжних завдань забезпечення безпеки 
особистості, суспільства і держави слід віднести:

— узгодження дій всіх суб’єктів, які беруть участь в процесі 
вирішення основних завдань забезпечення безпеки (управління 
процесом забезпечення безпеки);

— підбір, підготовку і розстановку кадрів, необхідних для 
успішного виконання основних завдань забезпечення безпеки;

— матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
завдання забезпечення безпеки не слід змішувати з напрям-

ками і видами забезпечення безпеки.
напрями забезпечення безпеки особистості, суспільства і 

держави — це процес вирішення основних і допоміжних завдань 
забезпечення безпеки по відношенню до певного виду загроз, 
наприклад: протидія політичній загрозі (забезпечення політич-
ної безпеки), протидія економічній загрозі (забезпечення еконо-
мічної безпеки), протидія військовій загрозі (забезпечення воєн-
ної безпеки) і т. д.

види забезпечення безпеки особистості, суспільства і дер-
жави поділяються залежно від механізму формування та реалі-
зації загрози, який включає три послідовні етапи: процес фор-
мування загрози; безпосереднє нанесення шкоди; процеси, які є 
наслідком наставших шкідливих змін.

тому в залежності від тієї стадії, на якій знаходиться розви-
ток загрози, забезпечення безпеки особистості, суспільства і дер-
жави може виступати у вигляді:

— попередження загрози — протидія процесу формування 
загрози (протидія потенційній загрозі);

— припинення загрози — протидія процесу безпосередньо-
го нанесення шкоди (протидія реальній загрозі);
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— локалізація загрози — усунення наслідків, що настали 
внаслідок шкідливих змін або зниження до мінімуму наслідків 
цих змін (усунення реалізованої загрози).

При цьому необхідно зауважити, що здійснення всіх видів за-
безпечення безпеки (попередження, припинення і локалізація) пе-
редбачає повний комплекс рішення як основних, так і допоміжних 
завдань забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави по 
відношенню до тієї стадії, на якій знаходиться розвиток загрози.

2.1.5. виявлення загрози
виявлення загрози є не що інше, як пізнавальна діяльність, 

тому керівну роль при її здійсненні грають найбільш загальні по-
ложення теорії пізнання, яка, як відомо, являє собою вчення про 
можливість пізнання людиною навколишнього світу, про дже-
рела, шляхи і методи пізнання, про форми, в яких здійснюється 
пізнавальний процес.

у змістовному плані рішення даної задачі має два 
взаємопов’язаних етапи: процес наукового пізнання і процес 
практичного пізнання, на характеристиці яких слід зупинитися 
докладніше.

Процес наукового пізнання. Щоб здійснювати практичні 
дії, спрямовані на зміну процесу нанесення шкоди, необхідно 
попередньо визначитися, що собою являє загроза, які закономір-
ності її формування, що представляє собою механізм нанесення 
шкоди, які умови сприяють цьому, які об’єкти можуть піддатися 
шкідливому впливу, на які об’єкти необхідно направити вплив і 
яким чином його здійснити, щоб в залежності від етапу розвит-
ку загрози або попередити виникнення небезпечної ситуації, або 
припинити процес нанесення шкоди, або локалізувати шкідливі 
наслідки, інакше кажучи попередньо необхідно провести певну 
науково-дослідну роботу.

ніхто не стане заперечувати тієї очевидної істини, що про-
тидія військової агресії передбачає елементарне знання цього 
явища; недопущення загибелі людей від руйнування озонового 
шару землі — знання про цей феномен; встановлення металевих 
дверей у своїй квартирі — уявлення про способи вчинення кра-
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діжки майна. але в той же час люди дуже часто, не бачачи безпо-
середньої віддачі від науково-дослідної роботи, готові закривати 
одну за одною наукові програми, не підозрюючи, що лише завдя-
ки малопомітній і копіткій роботі наукових співробітників вони і 
здійснюють сьогодні свою практичну діяльність.

Для ефективного вирішення завдання перетворення загрози 
наукове пізнання має мати кілька напрямків досліджень: вивчен-
ня як біологічної, так і соціальної природи людини, реальних і 
потенційних можливостей його організму, а також дослідження 
природи і сутності суспільства і держави.

з метою ілюстрації важливості наукового пізнання питань, 
що стосуються безпеки, можна навести положення концепції 
наукового забезпечення діяльності ради національної безпеки і 
оборони україни, затвердженої у 2007 році.

так, в зазначеній концепції основними завданнями на-
укового забезпечення діяльності ради національної безпеки і 
оборони україни, зокрема визначені: розроблення теоретич-
них основ національної безпеки; забезпечення вищих органів 
влади науково обґрунтованими пропозиціями щодо прийнят-
тя державних рішень у сфері національної безпеки; науковий 
супровід прогнозування, своєчасне виявлення, попередження 
і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національним ін-
тересам україни тощо.

вивчення закономірностей розвитку різних природних і со-
ціальних явищ включає:

— дослідження процесів взаємодії відомих природних і со-
ціальних явищ з особистістю, суспільством і державою з метою 
встановлення тих з них, які несуть в собі можливість настання 
шкідливих для об’єктів безпеки змін;

— вивчення закономірностей процесу нанесення шкоди 
особі, суспільству і державі;

— визначення механізму вирішення основних і допоміжних 
завдань забезпечення безпеки;

— розробку ефективних форм організації діяльності щодо 
вирішення завдань забезпечення безпеки особистості, суспіль-
ства і держави.
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в кінцевому рахунку наукове пізнання має надати практи-
ці забезпечення безпеки науково розроблені моделі формуван-
ня різних загроз в типових ситуаціях, моделі нанесення шкоди, 
моделі діяльності по вирішенню основних завдань забезпечення 
безпеки та організації цього процесу в раніше заданих умовах. 
крім того, практика повинна отримати від теорії методику діяль-
ності конкретних виконавців у різних типових ситуаціях, які мо-
жуть скластися в процесі вирішення завдань забезпечення без-
пеки держави. Як приклад можна назвати методику виявлення 
ознак формування тієї чи іншої загрози, рекомендації по вибору 
форм і методів здійснення впливу в інтересах вирішення завдань 
забезпечення безпеки і ін.

Процес практичного пізнання. Після визначення типових 
моделей механізму формування загрози і процесу безпосеред-
нього нанесення шкоди перед суб’єктом забезпечення безпеки 
постає нове завдання — за ознаками, виробленими в ході науко-
вого дослідження, виділити з сукупності існуючих в конкретній 
обстановці природних і соціальних явищ ті, які становлять за-
грозу для особистості, суспільства і держави. на відміну від на-
укового пізнання практичне дослідження спрямоване на пізнан-
ня конкретної, даної, «цієї» загрози. При цьому закономірності, 
встановлені в результаті наукового дослідження, дають практич-
ним працівникам загальне орієнтування, інакше кажучи, наукові 
знання конкретизуються в практичному пізнанні.

кінцевою метою практичного пізнання є визначення мо-
делі конкретного процесу нанесення шкоди особі, суспільству і 
державі. однак це передбачає здійснення цілого ряду послідов-
них дій.

в ході практичного пізнання важливо перш за все виявити 
реальний процес формування і реалізації загрози, увійти в зі-
ткнення з ним. у цьому питанні неоціненну допомогу надають 
вироблені в ході наукового дослідження моделі, так як вони міс-
тять основні ознаки, за якими з реальної дійсності виділяються 
конкретно існуючі загрози. в результаті цілеспрямованого, на-
уково організованого збору первинної, емпіричної, фактичної 
інформації за ознаками моделей формування та реалізації загро-
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зи, виробленим в ході науково-дослідної роботи, суб’єкт забез-
печення безпеки отримує окремі, уривчасті відомості, що свід-
чать про можливе існування потенційної або реальної загрози. 
ці відомості вимагають, насамперед, перевірки на достовірність, 
а також первинної обробки, аналізу, порівняння з уже наявною 
інформацією. однак цілісної картини процесу нанесення шкоди 
навіть оброблені та проаналізовані, але уривчасті відомості дати 
не можуть, а без цього важко будувати і всю подальшу роботу з 
мінімізації реально існуючої загрози. Для створення ж цілісної 
картини процесу формування та реалізації загрози в ситуації не-
визначеності застосовується такий науковий метод, як аналогія 
з уже відомими типовими моделями розвитку загрози, які в до-
статку повинна давати наука. в результаті застосування аналогії 
окремі реально існуючі факти виявляються взаємопов’язаними 
між собою, укладаються в певну систему. інакше кажучи, суб’єкт 
забезпечення безпеки при відсутності необхідних для прийнят-
тя практичного рішення знань прагне гіпотетично усунути не-
відповідності, заповнити відсутні знання на підставі існуючих 
і підтвердити все це практикою моделей. він висуває гіпотези. 
залежно від якості і кількості фактичної інформації може вису-
ватися незліченна кількість гіпотез (версій) щодо існуючого про-
цесу формування та реалізації загрози, які містять як фактичні 
дані, так і допущення, що вимагають наповнення конкретними 
фактами. у цей момент у свідомості суб’єкта забезпечення без-
пеки будуються десятки і навіть сотні моделей, які частково ві-
дображають реальний процес, а також побудованих на аналогії з 
уже відомими процесами і явищами. на цьому етапі перед прак-
тичним дослідником постає завдання перевірити висунуті гіпо-
тези на практиці. Причому самі припущення вказують на при-
близний район пошуку нової фактичної інформації, дозволяють 
вести цілеспрямоване дослідження реальної дійсності.

в результаті науково організованого пошуку та отримання 
нової емпіричної інформації одні з гіпотез відсіваються, інші ко-
регуються і поповнюються новими фактичними даними. не вар-
то забувати, що, навіть будучи науково обґрунтованою, гіпотеза 
може виявитися фікцією, плодом помилкових уявлень, оскільки 



98

Розділ 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ, СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

весь її пізнавальний механізм заснований на припущенні, що 
вона вірна. тому в ході перевірки висунутих гіпотез може стати-
ся, що всі вони помилкові. в цьому випадку використовуються 
нові аналогії в залежності від наявної фактичної інформації.

Перевірка висунутих гіпотез вносить істотне доповнення в 
ступінь відображення процесу нанесення шкоди суб’єктом за-
безпечення безпеки, але, як правило, так звані «білі плями» за-
лишаються. у цьому випадку доводиться знову звертатися до іде-
альних моделей, які мають подібність з реально досліджуваним 
процесом формування і реалізації загрози, і за аналогією прагну-
ти добудувати, прояснити, поліпшити гіпотезу, зробити її більш 
правдоподібною.

Якщо перевірка гіпотези не дала позитивних результатів, 
практичному досліднику необхідно повернутися на попередні 
етапи вивчення. При цьому повертатися до тих пір, поки суб’єкт 
забезпечення безпеки не вважатиме, що отриманих реальних 
відомостей цілком достатньо для проведення конкретних дій, 
спрямованих на перетворення реально існуючої загрози. іде-
альною умовою досягнення успіху в цьому випадку є отримання 
найбільш адекватної моделі процесу формування та реалізації 
загрози, що відбиває її минуле, сьогодення і майбутній розвиток.

таким чином, процес практичного пізнання загрози вклю-
чає такі послідовні операції:

1) збір первинної, емпіричної, фактичної інформації про 
реально існуючі процеси формування та реалізації загрози осо-
бистості, суспільству і державі;

2) обробка отриманої інформації, її узагальнення та аналіз;
3) висування первинних гіпотез (версій) щодо конкретно-

го процесу формування та реалізації загрози, використовуючи 
аналогії з моделями, які були вироблені в ході науково-дослідної 
роботи.

4. Перевірка гіпотез (версій), висунутих на попередньому 
етапі.

5. встановлення конкретної моделі процесу формування та 
реалізації загрози як основної умови прийняття практичного рі-
шення, спрямованого на перетворення пізнаною загрози.
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2.1.6. Перетворення загрози
Після встановлення ідеальної моделі реального небезпечно-

го процесу, що відображає його минуле, сьогодення і майбутній 
розвиток, суб’єкту забезпечення безпеки необхідно виробити 
комплекс послідовних, взаємопов’язаних між собою за метою і 
місцем заходів, спрямованих на зміну загрози, тобто розробити 
ідеальну модель відповідної реакції, а саме прийняти рішення по 
перетворенню попередньо пізнаної загрози. Для цього перш за 
все потрібно дати оцінку реальному стану речей за трьома осно-
вними напрямками: оцінити процес розвитку загрози; співвід-
нести з ним власні можливості, сили і засоби; врахувати вплив 
соціального та природного середовища.

в процесі оцінки загрози в першу чергу необхідно встано-
вити стадію розвитку небезпечної ситуації (в стадії формування, 
реалізації або реалізованості), ступінь можливої шкоди, час реа-
лізації (якщо шкода ще не настала), джерела небезпеки та її но-
сіїв, а також ті об’єкти, яким загрожує небезпечний вплив, і інші 
чинники, які залежать від рівня пізнання загрози.

наступним кроком має бути оцінка співвідношення між 
своїми силами і засобами та реально існуючим процесом роз-
витку небезпеки з метою визначення можливості відповідної 
реакції. тут важливо пам’ятати пораду великого сунь цзи, який 
говорив: «Бувають дороги, по яким не йдуть; бувають армії, на 
які не нападають; бувають фортеці, за які не борються…» [63, 
с. 39]. Підсумком такої оцінки можуть бути три варіанти. Пер-
ший має місце в тому випадку, коли можливості суб’єкта не до-
зволяють приступити до активного впливу на процес розвитку 
загрози і йому нічого не залишається, як виключити сам факт 
можливого взаємодії з небезпечним явищем. у цих випадках, 
як правило, або шукають укриття, або біжать від самої взаємо-
дії, або просто збільшують відстань, щоб відтягнути момент 
взаємодії, сподіваючись все-таки знайти вихід з безнадійної, 
здавалося б, ситуації. Другий варіант характеризується тим, що 
сили і засоби, що знаходяться в розпорядженні суб’єкта забез-
печення безпеки, дозволяють йому здійснювати цілеспрямова-
ний вплив на процес нанесення шкоди. При цьому, як прави-



100

Розділ 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ, СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

ло, вже визначаються об’єкти передбачуваного впливу, бо від їх 
властивостей і якостей залежить вибір засобів і методів реаліза-
ції цього впливу. третій варіант має місце в ситуації, коли мож-
ливостей для активного впливу на процес нанесення шкоди в 
силу різного роду обставин немає, але в той же час є здатність 
протистояти загрозі шляхом посилення власних можливостей 
(бронежилет, протигаз, щит і т. п.).

але на всі варіанти передбачуваної реакції суб’єкта забезпе-
чення безпеки істотно впливає стан соціального та природного 
середовища. наприклад, хоча радянські прикордонники мали 
реальні можливості протидіяти провокаційним діям фашистів 
на державному кордоні напередодні великої вітчизняної війни, 
директива командування, що вимагає не відповідати на прово-
кації, стримувала їх адекватну реакцію у відповідь. Що стосу-
ється впливу природного фактора, вельми характерний приклад 
неможливості застосування бойових літаків через несприятливі 
метеорологічні умови.

Підсумком оцінки обстановки, що склалася, є істотне обме-
ження варіантів дій у відповідь в залежності від власних можли-
востей, а також стану природного і соціального середовища. це 
особливо важливо у зв’язку з тим, що в момент зіткнення і піз-
нання загрози в свідомості суб’єкта, як правило, вже існують со-
тні і тисячі моделей дій, які можуть бути абсолютно необдумано 
реалізовані в дійсності. оцінка обстановки, що склалася, дозво-
ляє виключити або звести до мінімуму емоційний порив, сприяє 
прийняттю найбільш виваженого та ефективного рішення.

Після правильно проведеної оцінки перед суб’єктом по-
стають нові проблеми: яким чином і за допомогою яких засобів 
здійснити взаємодію і захист, яка форма організації найбільш 
підходить для цього. тут знову використовується метод аналогії з 
вже відомими з досвіду або в результаті навчання теоретичними 
моделями вирішення завдання перетворення загрози стосовно 
до реальних об’єктів впливу і захисту. в результаті в свідомості 
суб’єкта забезпечення безпеки виникає кілька реально здійснен-
них варіантів поставленої мети. При цьому слід мати на увазі, 
що вироблення варіантів залежить від рівня підготовки і знань 
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суб’єкта цієї діяльності, особливо в державі, де поділ праці при 
здійсненні будь-якої діяльності досягає найбільшого розмаху.

надалі суб’єкту забезпечення безпеки необхідно зіставити 
вироблені варіанти прийняття рішення з точки зору ефективнос-
ті кінцевого результату. При цьому один варіант перевага іншому 
тільки тоді, коли втрати корисності при одному менше, ніж при 
іншому.

на основі проведеного таким чином аналізу суб’єкт забез-
печення безпеки віддає перевагу одному з варіантів, який являє 
собою ідеальну модель майбутньої діяльності по зміні реально 
існуючої загрози. Як правило, подібна ідеальна модель поперед-
ження, припинення або локалізації загрози носить назву плану, 
який може бути матеріалізований письмово або графічно на папе-
рі або будь-яким іншим способом. Подальші дії по перетворенню 
загрози будуть являти собою реалізацію прийнятого рішення.

отже, процес прийняття рішення по перетворенню загрози 
включає наступні операції:

1. оцінка обстановки (визначення етапу розвитку загрози, 
встановлення об’єкта, якому загрожує нанесення шкоди, сту-
пінь можливої шкоди, встановлення співвідношення власних 
можливостей з реально існуючим процесом розвитку загрози, а 
також визначення впливу існуючих природних і соціальних умов 
на передбачувані відповідні дії стосовно загрози).

2. розробка конкретних варіантів зміни процесу нанесення 
шкоди особі, суспільству і державі в залежності від стадії розвит-
ку загрози (конкретизація мети щодо обраного об’єкта впливу, 
визначення завдань, які вимагають свого вирішення в процесі 
досягнення поставленої мети, окреслення кола необхідних сил 
і засобів, вироблення методів впливу або захисту, а також форм 
організації майбутньої роботи).

3. аналіз підготовлених варіантів рішення.
4. Прийняття рішення, точніше, вибір одного з підготовле-

них варіантів, і відображення його в плані майбутніх дій, який 
являє собою не що інше, як модель майбутньої діяльності.

5. Підбір та підготовка необхідних для реалізації рішення 
сил і засобів забезпечення безпеки.
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6. Проведення конкретних дій, спрямованих на реалізацію 
прийнятого рішення по перетворенню загрози.

7. здійснення контролю та внесення необхідних коректив в 
процес реалізації рішення, виходячи із змін в обстановці.

8. аналіз скоєних дій і аналіз уроків на майбутнє (ретро-
спективний аналіз обстановки).

ідеальним варіантом для прийняття найбільш ефективного 
рішення є знання конкретного процесу нанесення шкоди у всіх 
його тонкощах. однак слід визнати, що домогтися цього повніс-
тю ніколи не вдається. Більш того, дуже часто суб’єкту забез-
печення безпеки доводиться приймати рішення в ситуації, яка 
характеризується високим ступенем невизначеності, коли жодна 
відома з досвіду або вироблена наукою модель процесу розвитку 
небезпеки не дозволяє використовувати аналогію і будувати гі-
потези, заповнюючи прогалини в знанні. у цих ситуаціях на до-
помогу суб’єкту прийняття рішення приходить інтуїція.

2.1.7. Способи забезпечення безпеки
Перетворення загрози передбачає здійснення суб’єктом за-

безпечення безпеки того чи іншого способу дій — способу забез-
печення безпеки особистості, суспільства і держави — з метою 
недопущення настання шкоди або зведення її до мінімуму.

Безпека як філософська категорія передбачає захист бут-
тя особи, сім’ї, нації, людства, їхньої сутності, умов існування, 
життя загалом. саме крізь призму філософської категорії буття 
та власної національної ідеї можна виділити справжні, а не фаль-
шиві національні цінності, виявити основу для формування на-
ціональних інтересів.

При виділенні способів забезпечення безпеки перш за все 
необхідно враховувати, що процес перетворення загрози може но-
сити як активний, так і пасивний характер. активна форма забез-
печення безпеки характеризується тим, що суб’єкт цієї діяльності 
сам активно йде на зближення з об’єктом майбутньої дії з метою 
перетворення загрози в своїх інтересах. основною ж ознакою па-
сивної форми забезпечення безпеки є те, що суб’єкт діяльності 
перебуває ніби в очікуванні взаємодії з небезпечним процесом, 
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роблячи заходи, що утруднюють здійснення нанесення шкоди або 
взагалі виключають настання шкідливих наслідків. в воєнній на-
уці, наприклад, активну та пасивну форми впливу на процес нане-
сення шкоди прийнято називати, відповідно, «наступом» та «обо-
роною». в повсякденному житті пасивний характер здійснюється 
предметною діяльністю держави, її інших соціальних суб’єктів, 
які часто називають «охороною» чи «захистом».

в свою чергу сутність інформаційного впливу полягає в про-
цесі передачі інформації за допомогою слів, жестів, письмових 
або графічних знаків та інших символів. Причому обов’язковою 
умовою цього процесу є засвоєння інформації, що передається, 
свідомістю адресата. тому марно впливати на свідомість глухого 
за допомогою слів, на свідомість іноземця за допомогою вживан-
ня невідомої йому мови, на свідомість будь-якої людини, якщо 
вона не розуміє, про що йде мова.

При передачі інформації в рамках цієї дії передбачається 
досягнення двох цілей: або збільшення інформації в свідомос-
ті адресата (навчальний інформаційний вплив), або зміна по-
дальшої поведінки одержувача інформації (управління інформа-
ційним впливом), що обумовлює і виділення двох самостійних 
способів інформаційного впливу: навчання та управління. При 
цьому слід враховувати, що зміна може наступити і відразу, і в 
далекому майбутньому завдяки здатності людського мозку збері-
гати отриману інформацію.

у процесі забезпечення безпеки особливого значення на-
буває такий спосіб інформаційного впливу, як управління, роль 
же навчання зводиться до інформування про існуючі способи 
нанесення шкоди, про процеси формування небезпечних явищ, 
про процеси виникнення небезпечних ситуацій і т. п. в ході вихо-
вання дитини і отримання людиною освіти, а також до інформу-
вання населення про події, які так чи інакше можуть порушити 
нормальне життя громадян. цю обставину необхідно враховува-
ти при складанні програм навчання для дошкільних та загально-
освітніх установ, а також в діяльності засобів масової інформації.

При наданні керуючого впливу суб’єкту забезпечення без-
пеки необхідно враховувати вплив наступних факторів.
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По-перше, потрібно виходити з того, що реакцією на управ-
ління може бути дія, не тільки вигідна суб’єкту впливу, але і яка 
приводить до зворотного ефекту. тому важливо досконально 
«прорахувати» відповідну реакцію об’єкта керуючого впливу з 
точки зору користі для суб’єкта забезпечення безпеки.

По-друге, слід враховувати тип символічної системи, якою 
користується об’єкт управління, і не виходити за рамки доступ-
ного, зрозумілого для адресата.

По-третє, будь-яка дія породжує величезну кількість похід-
них дій і процесів, тому суб’єкту безпеки необхідно враховувати 
не тільки найближчі наслідки свого керуючого впливу, але і мож-
ливі зміни в майбутньому (мислити стратегічно).

По-четверте, величезну роль в процесі управління набува-
ють засоби передачі інформації та канали її надходження, бо від 
них багато в чому залежить ступінь довіри адресата до інформа-
ції, яка отримується.

основними методами надання керуючого впливу є переко-
нання і примус.

Переконання характеризується тим, що об’єкт впливу само-
стійно на підставі цілеспрямовано доведеної до нього інформації 
приймає рішення щодо своєї найближчої або віддаленої дії.

на відміну від переконання, де об’єкт впливу самостійно 
приймає рішення на підставі отриманої ним інформації, при-
мус характеризується тим, що в результаті оцінки цілеспрямова-
но доведених до об’єкта інформаційного впливу відомостей він 
приймає рішення проти своєї волі, всупереч вигоді.

Примус використовується тільки тоді, коли заздалегідь ві-
домо, що об’єкт передбачуваного впливу не зробить необхідних 
дій. Як натиск використовується і психологічний вплив, що міс-
тить в собі можливість настання негативних наслідків. тому при 
використанні методу примусу з метою забезпечення безпеки не-
обхідно враховувати наступне.

По-перше, варіант психологічного впливу, який використо-
вується по відношенню до об’єкта інформаційного впливу, пови-
нен бути йому зрозумілий, тобто після доведення повідомлення 
в свідомості об’єкта обов’язково повинно виникнути уявлення 

105

2.1. ОсОбливОсті вирОблення критеріїв безпеки людини, суспільства, 
держави та ОснОвний зміст забезпечення  їхньОї безпеки 

про можливості настання для нього шкідливих наслідків. Без цієї 
необхідної умови немає і методу примусу.

По-друге, вимога, що доводиться до об’єкта інформацій-
ного впливу щодо його подальшої поведінки також має бути 
найбільш точно йому зрозумілою. Бо ніякими засобами не 
можна змусити людину виконати те, про що він не має жод-
ного уявлення.

По-третє, вимоги, що пред’являються, повинні бути ре-
ально здійснені у просторі і часі, оскільки не можна примусити 
зробити людину те, що не в його владі. тому важливе значення 
має попереднє вивчення можливостей об’єкта передбачуваного 
інформаційного впливу.

По-четверте, шкода, очікувана від реалізації психологічного 
впливу, повинна перевершувати ступінь можливої шкоди від ре-
алізації вимоги суб’єкта впливу.

По-п’яте, варіант психологічного впливу повинен виклю-
чати нанесення шкоди самому суб’єкту забезпечення безпеки 
в разі його реалізації. усвідомлення цієї обставини, наприклад, 
призвело політиків провідних ядерних держав до висновку про 
неможливість використання новітніх засобів масового знищен-
ня для досягнення політичних цілей.

По-шосте, примус, що використовується в інтересах забез-
печення безпеки особистості, суспільства і держави, має прино-
сити не індивідуальну або корпоративну вигоду, а вигоду для всіх 
громадян. серед особливих методів примусу, які використову-
ються при забезпеченні безпеки, можна назвати надання керую-
чого впливу на іншу державу за допомогою загрози застосування 
збройної сили, загрози накладення економічних санкцій, загро-
зи розриву дипломатичних відносин і т. д.

у разі якщо примус в подібній формі не мав успіху, загроза 
може бути частково реалізована. При цьому керуючий характер 
примусу зберігається, оскільки у об’єкта інформаційного впли-
ву зберігається вибір між подальшою реалізацією загрози і ви-
конанням вимог. однак якщо загроза приведена у виконання, а 
очікуваних дій не настало, то слід констатувати, що вибір методу 
примусу в якості способу забезпечення безпеки був помилковим. 
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Причини помилки необхідно шукати на стадії прийняття рішен-
ня по перетворенню загрози.

надання керуючого впливу в інтересах забезпечення безпе-
ки особистості, суспільства і держави може носити як разовий, 
так і багаторазовий характер. у першому випадку за допомогою 
управління досягається одна конкретна мета — зміна поведінки 
людини в ситуації, що склалася, втрачає своє значення після до-
сягнення результату (незалежно від його адекватності поставле-
ній меті). наприклад, надання керуючого впливу з метою зміни 
поведінки глави іноземної держави в ході дипломатичних пере-
говорів. у другому випадку управління поширюється не тільки 
на конкретну ситуацію, а й на всі наступні подібні, типові си-
туації. Прикладом може служити закон або будь-який інший 
нормативний акт, прийнятий на міжнародному або державному 
рівні. не випадково т. Гоббс, Д. локк, і. кант і інші філософи 
відзначали, що право є одним з найважливіших засобів забезпе-
чення безпеки особистості, суспільства і держави.

Якщо інформаційний вплив не дав позитивних результатів, 
суб’єкт забезпечення безпеки змушений вдаватися до викорис-
тання інших способів впливу.

способи фізичного впливу. вони характеризуються перш 
за все використанням в якості засобів забезпечення безпеки 
матеріальних предметів, середовищ, полів, елементарних час-
тинок і т. п., що приводяться в рух за допомогою кінетичної, 
акустичної, електромагнітної, радіоелектронної, хвильової, те-
плової та інших видів фізичної енергії. суб’єкт при цьому за-
лишається незмінним — свідомий індивід. об’єктом ж може 
виступати все, що завгодно, точніше те, що підвладне впливу 
фізичних законів (тіло людини, якщо вона є джерелом або но-
сієм небезпеки, засоби, що використовуються для нанесення 
шкоди особі, суспільству і державі, і т. п.). Прикладами фізич-
ного впливу можуть служити удар ножем, постріл з вогнепаль-
ної зброї, кидок списа або каменю, наїзд на людину автомобіля 
і т. п. класифікація способів фізичного впливу, використову-
ваних в процесі забезпечення безпеки, мабуть, повинна прово-
дитися відповідно до видів фізичної енергії, за допомогою якої 
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відбувається дана дія. тому можна говорити про способи меха-
нічного, акустичного, електромагнітного, радіоелектронного, 
радіаційного впливу і т. д.

способи хімічного впливу. вони припускають використан-
ня в якості засобів перетворення загрози різного роду речовин, 
дія яких підпорядкована законам хімії. в якості таких можуть 
виступати кислоти, луги, вибухові речовини, отрути, різного 
роду отруйні речовини, гази тощо. суб’єкт хімічного впливу, 
як і раніше залишається незмінним — свідомий індивід, а як 
об’єкт може виступати будь-який органічний або неорганіч-
ний предмет, зміна якого може бути скоєна за допомогою будь-
яких хімічних перетворень. При цьому знову обмовимося, що 
абсолютно неважливо, яким чином хімічні речовини досягли 
об’єкта свого руйнівного впливу, важливо, що мета забезпечен-
ня безпеки була досягнута саме цим шляхом. Методи ж достав-
ки хімічних речовин до об’єкта впливу будуть носити підлеглий, 
допоміжний характер по відношенню до основного способу ви-
рішення завдання. Як приклад використання хімічного впливу 
при забезпеченні безпеки можна назвати поширення отруйних 
речовин над лісами і сільськогосподарськими угіддями для бо-
ротьби з паразитами.

способи біологічного впливу. вони характеризуються не 
тим, що об’єктом впливу виступає живий організм, а тим, що 
при цьому мета забезпечення безпеки досягається шляхом ви-
користання біологічних можливостей всього живого. суб’єктом 
в такому випадку виступає свідомий індивід або об’єднання та-
ких індивідів, а в якості об’єкта може бути людина в його біоло-
гічної іпостасі, тварини, рослини, паразити, віруси і інші живі 
істоти, а також неорганічні речовини, якщо вони піддаються 
руйнуванню унаслідок впливу біологічної маси (наприклад, 
поступове руйнування дерев’яної будови термітами). Як засіб 
біологічного впливу може виступати тіло самого суб’єкта забез-
печення безпеки, різного роду тварини (найбільш відоме ви-
користання собак), паразити і віруси (бактеріологічна зброя). 
розподіл же способів біологічного впливу, що застосовуються 
для вирішення завдань забезпечення безпеки, найдоцільніше 
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проводити в залежності від біологічних засобів, які при цьому 
можуть використовуватися, що вимагає залучення класифікації 
живих організмів, прийнятій в біологічній науці.

Як показує аналіз, активний характер забезпечення безпеки 
передбачає здійснення одного з виділених нами способів впли-
ву або їх комбінацію, в якій один з них залишається основним, 
вирішальним, пріоритетним. вибір способу активного впливу 
залежить від завдання, розв’язуваного в конкретний момент, 
властивостей і якостей обраного об’єкта впливу, власних мож-
ливостей суб’єкта діяльності, впливу соціального та природного 
середовища. всі ці питання враховуються в ході прийняття рі-
шення по перетворенню загрози.

Перейдемо до характеристики пасивної форми перетворен-
ня загрози (захисту).

При пасивному характері забезпечення безпеки мета дося-
гається двома способами: створенням загороджень і створенням 
труднощів на шляхах реалізації загрози.

основними способами створення загороджень на шляхах 
реалізації загрози є: створення інженерних загороджень, ство-
рення технічних загороджень, створення біологічних загоро-
джень і створення антропогенних загороджень (у повсякденно-
му житті використовується термін «фізична охорона»).

інженерне загородження характеризується перш за все тим, 
що є лише бар’єром на шляху реалізації загрози. у цій іпостасі 
можуть виступати: стіни будівель, паркани підприємств, метале-
ві двері, бронежилет і т. п. До адміністративно-правових режи-
мів відносяться: режим в’їзду на територію держави і виїзду з неї, 
режим перебування іноземних громадян, паспортна і дозвільна 
системи, правила обігу зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних 
та наркотичних речовин, режим охорони відомостей, що станов-
лять державну таємницю, і т. п.

До технічних режимів слід віднести використання кодова-
них замків, паролів для доступу до інформації, що знаходиться в 
комп’ютері, прихованих і відкритих замків на пристроях та інші 
технічні засоби, які обмежують доступ людей в режимні примі-
щення або до об’єктів.
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Пасивна форма забезпечення безпеки носить перш за все по-
переджувальний характер, так як саме по собі знання суб’єктом 
нанесення шкоди, що в разі реалізації посягання йому доведеться 
долати штучно створені загородження і труднощі, надає керую-
чий вплив на його мотивацію при прийнятті остаточного рішен-
ня. але зовнішній прояв пасивної форми забезпечення безпеки 
ми спостерігаємо, як правило, лише в процесі припинення за-
грози (затримання порушника при спробі проникнення на об’єкт, 
що охороняється, закриття тіла керівника держави охоронцем при 
здійсненні терористичного акту і т. п.) і локалізації вже завданої 
шкоди (недопущення поширення пожежі на об’єкті, що охороня-
ється, надання першої допомоги, що охороняється при здійсненні 
насильницького посягання на його життя і ін.).

2.1.8. Принципи забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави

До принципів забезпечення безпеки відносяться: закон-
ність; дотримання балансу життєво важливих інтересів особис-
тості, суспільства і держави; взаємна відповідальність особистос-
ті, суспільства і держави щодо забезпечення безпеки; інтеграція з 
міжнародними системами безпеки.

Можна доповнити перераховані принципи наступними:
— єдність, взаємозв’язок і збалансованість усіх видів безпе-

ки, зміна їх пріоритетності в залежності від ситуації; пріоритет-
ність політичних, економічних, інформаційних заходів забезпе-
чення національної безпеки; реальність (з урахуванням наявних 
ресурсів, сил і засобів) висунутих завдань;

— дотримання норм міжнародного права і українських зако-
нів при здійсненні заходів примусового характеру (в тому числі з 
використанням військової сили);

— поєднання централізованого управління силами і засоба-
ми забезпечення безпеки з передачею відповідно до унітарного 
устрою україни частини повноважень в цій області органів дер-
жавної влади органам місцевого самоврядування.

в цілому ці принципи грають важливу роль в процесі за-
безпечення безпеки. однак ця нормативна група принципів не 
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дозволяє повністю вирішити проблему забезпечення безпеки 
особистості, суспільства і держави, оскільки не охоплює інші, 
не менш важливі аспекти діяльності держави в цій сфері. До них 
потрібно віднести перш за все питання, пов’язані з організацією 
процесу реалізації механізму забезпечення безпеки.

тому є необхідність в розробці нової групи принципів, які 
відбили б організаційні аспекти забезпечення безпеки. ці прин-
ципи ґрунтуються на вищезгаданих і раніше розглянутих мето-
дологічних принципах, а також на результатах аналізу наукової 
літератури.

До них відносяться:
— принцип відповідності всіх дій цілям і задачам забезпе-

чення безпеки;
— принцип взаємодії всіх сил і засобів, що беруть участь в 

забезпеченні безпеки;
— принцип відповідності правовим і моральним нормам; 

принцип пріоритету заходів попередження; принцип активнос-
ті, ініціативи і творчості; принцип гнучкості; принцип швидкого 
реагування.

Принцип відповідності всіх дій цілям і задачам забезпечен-
ня безпеки. реалізація цього принципу передбачає єдність дій 
всіх учасників процесу забезпечення безпеки. він передбачає 
також цілеспрямованість дій всіх державних органів, які беруть 
участь в підготовці та реалізації заходів, спрямованих на забез-
печення безпеки. ці заходи реалізуються в системі послідовних, 
взаємопов’язаних між собою конкретних заходів як тактичного, 
так і стратегічного характеру, організація і проведення яких по-
кладаються на конкретних виконавців.

Принцип взаємодії. зміст цього принципу відображає перш 
за все узгодженість за часом і місцем дій всіх гілок влади в проце-
сі забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави. крім 
того, цей принцип передбачає узгодженість дій сил і засобів ви-
конавчої влади, яка несе основне навантаження при реалізації 
цілей і завдань забезпечення безпеки. важливе значення тут має 
взаєморозуміння між усіма учасниками процесу і їх взаємодо-
повнення. з цією метою всі учасники забезпечення безпеки по-
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винні постійно перебувати в робочій взаємодії, відпрацьовуючи 
варіанти спільних дій в типових та нетипових ситуаціях. особли-
ву роль в реалізації цього принципу набувають наукові розробки 
і спільні навчання із забезпечення безпеки, а також узгоджена 
програма підготовки кадрів.

цей принцип буквально пронизує життєдіяльність особис-
тості, суспільства і держави та знаходиться в прямій залежності 
від узгодженості та взаємозв’язку інтересів цих структурних еле-
ментів, оскільки вони самі є активними учасниками процесу за-
безпечення безпеки. Провідна роль при цьому належить рнБоу, 
на яку покладається обов’язок організації та координації розроб-
ки стратегії в області забезпечення безпеки.

Принцип відповідності правовим і моральним нормам. він 
передбачає суворе дотримання всіма гілками державної влади 
насамперед норм конституції, а також інших правових актів і 
моральних норм, встановлених самим суспільством. особли-
вого значення набуває дотримання цих норм керівниками всіх 
рівнів, в тому числі і Президентом. керівництво країни має де-
монструвати суспільству приклад дотримання правових норм, 
оскільки порушення права на цьому рівні створює передумови 
порушення правових норм державними чиновниками і прости-
ми громадянами, що забезпечує сприятливі умови для зростання 
злочинності. такий стан негативно позначається на діяльності 
державного апарату, який поступово втрачає своє призначення 
і стає об’єктом криміналізації. тому система забезпечення без-
пеки повинна давати певні гарантії захисту державного апарату 
від цих негативних явищ, і це повинно складати одну з функцій 
системи безпеки. в іншому випадку система не буде ефективно 
працювати. важливу роль тут відіграє пропаганда правових і мо-
ральних норм, їх значення в життєдіяльності людини взагалі і в 
забезпеченні безпеки зокрема. на це повинні бути спрямовані 
зусилля всіх засобів масової інформації, а також навчання і ви-
ховання у всіх навчальних закладах країни, починаючи зі школи.

Принцип пріоритету заходів попередження. зміст цього 
принципу включає в себе систему заходів, пов’язаних із запобі-
ганням загроз на ранніх стадіях їх формування. він передбачає 
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своєчасне виявлення тенденцій і передумов, що сприяють роз-
витку загроз, що дозволяє виробити відповідні профілактичні за-
ходи щодо недопущення виникнення реальних загроз. Пріоритет 
зазначених заходів визначається і тим, що припинення за своїм 
характером може гостро сприйматися громадськістю, оскільки 
пов’язано з певними обмеженнями прав і свобод громадян. у 
реальному житті часом не вдається уникнути застосування за-
побіжних заходів, але вони повинні використовуватися в край-
ньому випадку, коли вичерпані всі заходи попереджувального ха-
рактеру. При цьому застосування запобіжних заходів має носити 
гласний характер, громадськості повинна бути обов’язково по-
яснена необхідність прийняття таких жорстких заходів до право-
порушника. кожна така дія має бути зрозумілою оточуючим і не 
повинна викликати негативну реакцію.

Принцип активності, ініціативи і творчості. цей принцип 
найбільш яскраво відображає наступальний характер дій, спря-
мованих на забезпечення безпеки, і вимагає від учасників цього 
процесу реалізації своїх кращих якостей в досягненні постав-
лених цілей. він передбачає вдумливе відношення до розробки 
системи заходів забезпечення безпеки на всіх рівнях. це дає пра-
во силам і засобам, які беруть участь у забезпеченні безпеки, ді-
яти швидко, рішуче, але в рамках закону і вимог моралі. його 
реалізація знаходиться в прямій залежності від уміння проаналі-
зувати, оцінити і спрогнозувати складну обстановку і прийняти 
відповідне рішення з підготовки та проведення комплексу захо-
дів, вибору необхідних сил і засобів, форм і методів вирішення 
конкретних проблем забезпечення безпеки. важливе значення в 
реалізації цього принципу набуває вміння аналізувати і оціню-
вати проміжні результати своєї діяльності, вносити відповідні 
корективи, вчасно виправляти помилки і недоліки, правильно 
оцінювати досягнутий результат.

Принцип гнучкості, зміст цього принципу набуває особли-
вого значення на стадії реалізації задуму забезпечення безпеки, 
так як він сприяє досягненню цілей і завдань в складних умовах, 
позаштатних ситуаціях. він сприяє виробленню і прийняттю від-
повідних ефективних рішень в інтересах забезпечення безпеки 
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конкретними виконавцями. у процесі його реалізації усуваються 
всілякі конфліктні ситуації, які можуть з’являтися як всередині 
системи, так і поза нею. особливе значення цей принцип набу-
ває в умовах міждержавного спілкування з питань безпеки, що 
дозволяє знайти компромісне рішення без обмеження власних 
інтересів. він передбачає будувати всю роботу з використанням 
зворотного зв’язку та виробляє в учасників забезпечення безпе-
ки готовність до прийняття неординарних рішень.

Принцип швидкого реагування. важливе значення цього 
принципу обумовлено можливістю появи реальних або потен-
ційних загроз в найнесподіваніший час і в непрогнозованому 
місці. тому система безпеки повинна мати резервні можливості, 
здатні в короткий термін відреагувати на отриману інформацію 
про факт погрози і прийняти екстрені та вичерпних заходів щодо 
усунення виявлених загроз.

крім того, цей принцип передбачає готовність всіх сил і за-
собів в стислі терміни мобілізувати необхідні резерви для усунен-
ня загрози, яка може завдати найбільшої шкоди. особлива увага 
повинна бути приділена ліквідації загроз, здатних привести до 
масового ураження населення. це не тільки військова небезпека, 
але і загрози мирного часу: терористична загроза, екологічні ка-
тастрофи, аварії на хімічних і атомних об’єктах, подібні трагедії 
Чорнобиля.

всі розглянуті нами принципи мають важливе практичне 
значення для забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави. знання цих принципів сприяє професійному зрос-
танню кожного учасника процесу забезпечення безпеки. воно 
дозволяє системно, цілісно уявити необхідність і важливість 
послідовності взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на 
ефективне забезпечення безпеки.

сфера забезпечення безпеки є найменш розробленим 
об’єктом дослідження, що потребує використання ефективних 
системних методів аналізу. одним із ефективних методів дослі-
дження вважають системний підхід. сутність системного підхо-
ду при дослідженні проблем забезпечення безпеки заключається 
в тому, що діяльність особистості, суспільства і держави в даній 
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сфері розглядається як відкрита динамічна система в цілях зна-
ходження шляхів оптимізації даної системи. саме системний 
підхід дозволяє по-новому підійти до вирішення ряду актуальних 
і важливих проблем.

При характеристиці принципу системності, в. П. кузьмін 
відмічає що, якщо би в самому загальному вигляді охаракте-
ризувати принцип системності, то це буде означати, що явище 
об’єктивної дійсності розглядається з позицій системного цілого 
та його закономірностей [21, C. 33].

ефективність використання розглянутих вище принципів 
передбачає їх системність, взаємозв’язок і взаємне доповнення. 
тільки в цьому випадку можна розраховувати на позитивний ре-
зультат.

2.2. Система забезпечення безпеки особистості,  
суспільства і держави

2.2.1. Фактори, що впливають на побудову  
системи забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави

При побудові системи забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави слід враховувати цілий ряд факторів, які 
вчиняють найсерйозніший вплив на цей процес.

забезпечення безпеки особи передбачає визначення ряду 
умов, які гарантують реалізацію цього завдання за допомогою 
системи інститутів та наділення змістовною суттю і спрямованіс-
тю такої діяльності. Г. шмоллер пояснює, що «під політичними, 
правовими і економічними інститутами ми розуміємо особливий 
порядок суспільного життя, спрямованого до певної мети і яким 
забезпечують стійкі рамки для безперервної діяльності» [28].

Побудова системи забезпечення безпеки знаходиться в 
прямій залежності від характеру і спрямованості потенційних і 
реальних загроз. тільки наявність або обґрунтоване очікуван-
ня можливості настання шкідливих змін виправдовує існуван-
ня того чи іншого державного інституту. наприклад, наявність 
військової загрози є причиною створення збройних сил, здатних 
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відбити агресію і ліквідувати цю загрозу. Протягом свого розвит-
ку людство постійно стикалося з новими видами загроз, що ви-
магало від громадян і їх правителів прийняття термінових заходів 
протидії, а значить, і нових державних установ, на які була б по-
кладено це завдання. у той же час з ліквідацією небезпеки необ-
хідність в протидії їй державного органу відпадає сама собою, що 
тягне за собою або його усунення, або переорієнтацію на інший 
фронт роботи.

узагальнена схема системного розв’язування проблем за-
безпечення безпеки держави, особистості, суспільства, держави 
може бути представлена у вигляді трьох базових елементів: на-
ціональні інтереси, загроза, захист [21, с. 32].

серйозне значення при побудові системи забезпечення без-
пеки набуває облік збільшення або зменшення ступеня можли-
вої шкоди з боку того чи іншого небезпечного процесу. Бо одна 
справа, коли ведуться активні бойові дії, і зовсім інша — коли ві-
йна переходить в мирну фазу вирішення протиріч методами пе-
реконання і примусу, що виключають застосування насильства.

Побудова системи забезпечення безпеки повинна проводи-
тися відповідно до особливостей історичного розвитку держави. 
Як говорив ш. Монтеск’є: «уряд найбільше у злагоді з приро-
дою в тому випадку, якщо його особливі властивості найбільше 
відповідають характеру народу, для якого вони встановлені» [44, 
с. 168]. особливо важливо враховувати звичаї і традиції народу. 
«раз звичаї встановилися і забобони укорінились, було б небез-
печною і непотрібною справою їх реформувати. Подібно тим 
дурним і боягузливим хворим, які тремтять при вигляді лікаря, 
народ не може винести навіть дотику до своїх проблем, хоча б 
і з метою їх знищення», — писав з цього приводу Ж.-Ж. руссо 
[62, с. 79.]. тут же доречно нагадати про те, що неприпустимо 
бездумно копіювати систему забезпечення безпеки, яка прекрас-
но функціонує в іншій процвітаючій країні, бо те, що добре там, 
може виявитися вкрай згубним в інших умовах. Як не можна ви-
ростити кавове дерево в україні, так і не можна сліпо переносити 
методику побудови системи забезпечення безпеки однієї держа-
ви, суспільства і людини в іншу. При цьому, мабуть, слід керу-
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ватися порадою М. М. карамзіна: «Держава може запозичувати 
від іншої корисні відомості, не наслідуючи її в звичаях. нехай ці 
звичаї природно змінюються, але наказувати їм статутом є на-
сильство…» [26, с. 33].

тому при реорганізації вже існуючої системи потрібна край-
ня обережність, оскільки, як писав н. Макіавеллі, немає справи 
важчої за задумом, більш сумнівною за успіхом, більш небезпеч-
ною при здійсненні, ніж вводити нові установи. адже при цьому 
ворогами перетворювача будуть всі, кому вигідний колишній по-
рядок, і він знайде лише прохолодних захисників у всіх, кому мо-
гло б стати добре при новому ладі. Млявість ця відбувається зде-
більшого від остраху перед ворогами, які мають на своєму боці 
закон, частиною ж — від властивої людям невіри, так як вони не 
вірять в нову справу, поки не побачать, що утворився вже міцний 
досвід [42, с. 234]. тому «всі мудрі законодавці, які примушували 
змінювати політичні статути, намагалися якомога менше відхо-
дити від старих» [27, с. 62]

на побудову системи забезпечення безпеки визначальний 
вплив робить економічне становище в країні, тому що якщо ре-
ально існуючі небезпеки вимагають однієї форми побудови сис-
теми державних органів, але ні фінансів, ні матеріальних ресур-
сів для цього не вистачає, то правителі змушені або обмежувати 
добробут своїх громадян, викликаючи їх невдоволення, або шу-
кати більш ефективні методи протидії небезпеці, або покладати-
ся на щасливий випадок.

особливу роль при побудові системи забезпечення безпе-
ки грає природний фактор. наприклад, якщо острівні держави 
типу Японії, нової зеландії можуть очікувати агресію з боку ін-
ших держав і готуватися до її відображенню тільки з моря або з 
повітря, то держави, що мають сухопутні кордони, повинні пе-
редбачити дещо інші методи, форми і державні органи протидії 
агресії. Матимуть відмінні риси і системи забезпечення безпеки 
держав, що знаходяться в різних кліматичних умовах, бо одна 
справа, коли цілий рік тепло, інша — коли літо змінюється хо-
лодною, морозною зимою. не менше значення набуває і рельєф 
місцевості, що неминуче відіб’ється на характері бойових дій, на 
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типах використовуваних транспортних засобів, на вигляді засто-
совуваного озброєння і т. п. слід враховувати і те, що деякі види 
небезпек безпосередньо залежать від природних умов даної міс-
цевості. наприклад, землетруси відбуваються не у всіх частинах 
планети. це означає, що нема чого даремно витрачати фінансові 
та матеріальні ресурси на прогнозування землетрусів в тому ра-
йоні, де їх не було і, з точки зору вчених, ніколи не буде.

істотний вплив на побудову системи забезпечення безпеки 
надає розмір державної території. «Як природа встановила межу 
зростання людини, поза яким вона виробляє тільки велетнів і 
карликів, точно так же існує і по відношенню до кращої будо-
ви держави межа території, яку вона може займати, щоб вона не 
була занадто великою, щоб бути в змозі добре управлятися, ні за-
надто малою, для того щоб бути в змозі підтримувати своє існу-
вання власними силами», — писав Ж.-Ж. руссо [62, с. 82]. Для 
того щоб система забезпечення безпеки успішно функціонувала, 
потрібна висока швидкість передачі інформації від виконавців до 
центру прийняття рішення і назад. тому держави, що охоплюють 
великі території, повинні володіти новітніми системами зв’язку, 
що створюють можливості ефективного управління на будь-яких 
відстанях. До того ж значна частина землі вимагає наявності та-
ких транспортних засобів, які дозволяли б своєчасно перекидати 
матеріальні і людські ресурси в цілях забезпечення безпеки осо-
бистості, суспільства й держави.

надзвичайно важливе значення при побудові системи за-
безпечення безпеки набуває ставлення до цього процесу насе-
лення. народ, як відомо, нерідко перебуває в полоні або власних 
ілюзій, або помилок, майстерно нав’язаних політиками. найчас-
тіше ці ілюзорні уявлення заважають або навіть перешкоджають 
створенню і функціонуванню об’єктивно необхідних інститутів 
державної влади.

великий вплив на побудову системи забезпечення безпеки 
надає суб’єктивний фактор, оскільки некомпетентність керівни-
ків держави або їх радників в організації забезпечення безпеки 
особистості, суспільства і держави, заперечення впливу окремих 
факторів так чи інакше відбиваються не тільки на ефективнос-
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ті функціонування системи забезпечення безпеки, а й, що на-
певно, найголовніше, не надає громадянам держави той рівень 
безпеки, який можна було забезпечити, використовуючи ті ж 
ресурси. але найбільше зло для громадян держави представляє 
той правитель, який замість загального інтересу в забезпеченні 
безпеки переслідує особисті інтереси або інтереси будь-якої кор-
поративної групи.

При побудові системи забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави не може ігноруватися вже існуюча в дер-
жаві законодавча база, встановлений порядок введення в дію 
нових нормативних актів і створення відсутніх, з урахуванням 
існуючих небезпек, державних органів. але крім внутрішнього 
законодавства суб’єкт побудови системи забезпечення безпеки 
зазнає впливу і норм міжнародного права, неувага до яких може 
привести до загострення міжнародних відносин і виникнен-
ня нових загроз. навіть якщо небезпека загибелі держави від 
внутрішньої смути або зовнішньої агресії настільки велика, що 
немає інших засобів для порятунку громадян, крім прийнят-
тя надзвичайних заходів, перехід до цих заходів повинен бути 
здійснений в законному порядку, в зв’язку з чим в конституції 
кожної держави передбачається порядок введення надзвичай-
ного або воєнного стану.

на розбудову системи забезпечення безпеки величезний 
вплив справляє міжнародне становище держави. Досить згада-
ти обмеження, введені країнами-переможцями щодо організації 
системи забезпечення безпеки німеччини і Японії після Другої 
світової війни.

2.2.2. загальна характеристика системи забезпечення 
безпеки особистості, суспільства і держави

системою забезпечення безпеки особистості, суспільства 
і держави є сукупність взаємопов’язаних між собою органів за-
конодавчої, виконавчої та судової влади, громадських та інших 
організації та окремих громадян, які беруть участь у забезпеченні 
безпеки відповідно до закону, а також нормативні акти, які ре-
гламентують відносини в сфері забезпечення безпеки.
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система забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави — це механізм взаємодії її складових частин, засно-
ваних на національних інтересах та цінностях українського 
суспільства, спрямованих для забезпечення реалізації страте-
гічних завдань держави, визначених політикою національної 
безпеки [9].

система забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави базується на інституціональній основі, з чітко визначе-
ною правовою базою, висококваліфікованим персоналом, функ-
ціонуючим відповідно до діючого законодавства для досягнення 
національних інтересів. [9].

система забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави будується виходячи з основних напрямків, критерієм 
виділення яких є джерела загрози.

суб’єктом забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави є той, хто приймає рішення про проведення конкретних 
практичних дій щодо попередження та припинення небезпеки 
або локалізації вже завданої шкоди.

суб’єктами забезпечення безпеки можуть бути громадя-
ни держави, наприклад в разі безпосереднього злочинного по-
сягання на їхнє життя, здоров’я, майно і т. п. або посягання на 
життя, здоров’я, майно або соціальне становище інших осіб. 
однак можливості громадян держави вживати конкретних захо-
дів, спрямованих на забезпечення безпеки, серйозно обмежені 
існуючим законодавством. основними правовими інститутами, 
що регламентують діяльність громадян щодо забезпечення без-
пеки, є необхідна оборона, крайня необхідність, правомірність 
нанесення шкоди при затриманні злочинця і виправданий ри-
зик. крім того, участь громадян в забезпеченні безпеки держави 
полягає у виробленні моральних норм регулювання суспільних 
відносин, що складаються в державі. важливо також відзначити, 
що ефективність діяльності органів державної влади щодо забез-
печення безпеки багато в чому залежить від ініціативи громадян, 
так як самі громадяни, наприклад, вирішують, звертатися за до-
помогою в правоохоронні органи чи ні, що є ще одним видом 
участі громадян в процесі забезпечення безпеки.
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суб’єктами забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави можуть бути і різні об’єднання громадян: політичні пар-
тії, громадські об’єднання, комерційні організації, інші органі-
зовані групи громадян, але їх можливості в цій сфері також сер-
йозно обмежені законодавством. Правову основу діяльності цих 
об’єднань щодо забезпечення безпеки держави, крім інституту 
крайньої необхідності і необхідної оборони, складають право-
ві документи, в яких визначені права та обов’язки створюваних 
громадських структур, а також інші нормативні акти, крім того, 
важливе значення набуває створення громадянами держави са-
модіяльних громадських структур для підтримки громадського 
правопорядку та захисту прав і інтересів громадян. а на держав-
ну владу покладається прямий обов’язок щодо стимулювання 
індивідуальної і колективної участі громадян держави в процесі 
забезпечення безпеки.

Провідним суб’єктом забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави виступає організація державної влади, бо 
тільки вона володіє монополією на державний примус, норма-
тивними і матеріальними можливостями для попередження і 
припинення небезпеки, а також локалізації завданої шкоди. 
організація державної влади реалізує свої повноваження щодо 
забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави через 
органи законодавчої, виконавчої та судової влади.

вищий законодавчий орган держави:
— визначає пріоритети у захисті життєво важливих інтересів 

об’єктів безпеки;
— розробляє систему правового регулювання відносин у 

сфері безпеки;
— встановлює порядок організації та діяльності державних 

органів, які беруть участь у забезпеченні безпеки;
— здійснює контроль за кадровою політикою державних ор-

ганів забезпечення безпеки;
— визначає бюджетні асигнування на фінансування органів 

забезпечення безпеки і урядових програм у сфері безпеки;
— ратифікує та денонсує міжнародні договори і угоди укра-

їни з питань забезпечення безпеки.
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органи виконавчої влади:
— забезпечують виконання законів та інших нормативних 

актів, що регламентують відносини в сфері забезпечення безпеки;
— організують розроблення та реалізацію державних про-

грам забезпечення безпеки;
— здійснюють систему заходів щодо забезпечення безпеки 

особистості, суспільства і держави в межах своєї компетенції; 
відповідно до закону формують, реорганізують і ліквідують дер-
жавні органи забезпечення безпеки.

в цьому контексті слід зазначити, що в україні функціонує 
рада національної безпеки і оборони (рнБоу) — координацій-
ний орган з питань національної безпеки і оборони при Прези-
дентові україни.

відповідно до статті 107 конституції україни рнБоу ко-
ординує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфе-
рі національної безпеки і оборони. рішення рнБоу вводять-
ся в дію указами Президента україни. компетенція та функції 
рнБоу визначаються законом  україни N 183/98-вр «Про раду 
національної безпеки і оборони україни» .

судові органи:
— забезпечують захист конституційного ладу в україні;
— здійснюють правосуддя у справах про злочини, які зазі-

хають на безпеку особистості, суспільства і держави;
— забезпечують судовий захист громадян, громадських та 

інших організацій і об’єднань, чиї права були порушені у зв’язку 
з діяльністю щодо забезпечення безпеки.

2.2.3. Фактори, що впливають на функціонування  
системи забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави

на систему забезпечення безпеки в процесі її функціонуван-
ня постійно впливає безліч факторів, які в узагальненому вигляді 
можна розділити на три групи: фактори, які залежать від ступеня 
сформованості загроз, їх характеру та спрямованості; чинники, 
які закладено всередині самої системи забезпечення безпеки; 
чинники, пов’язані з соціальним і природним середовищем.
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на функціонування системи забезпечення безпеки істот-
но впливає етап формування і розвитку загрози особистості, 
суспільству і державі. Безсумнівно, головні зусилля суб’єкта за-
безпечення безпеки повинні бути спрямовані на своєчасне ви-
явлення і попередження потенційної небезпеки, бо припинення 
реальної загрози вимагає великих витрат і не завжди дає можли-
вість запобігти нанесенню шкоди. Що ж стосується локалізації 
вже заподіяної шкоди, то сам факт її заподіяння свідчить про від-
сутність дієвої системи забезпечення безпеки особистості, сус-
пільства і держави.

великий вплив на процес організації системи забезпечення 
безпеки особистості, суспільства і держави надає характер дже-
рела загрози або носія загрози. звичайно, протидія загрозі, що 
виходить від стихійних сил природи, наприклад, повені, буде од-
ним, якщо ж джерелом загрози є людина, то заходи попереджен-
ня, які мають бути, будуть зовсім іншими.

важливе значення має і місцезнаходження джерела загрози. 
всередині держави легше вирішувати питання, пов’язані з по-
передженням та припиненням виявлених загроз, оскільки добре 
відомі джерела загроз і умови, в яких проходять небезпечні про-
цеси: законодавча база, політична і економічна ситуація, психоло-
гічне ставлення до забезпечення безпеки з боку населення, рівень 
його правової культури і т. п. крім того, поява невідомих раніше 
внутрішніх загроз може негайно знайти відображення в зміні іс-
нуючих правових норм і прийнятті нових, а також у розбудові сис-
теми забезпечення безпеки з урахуванням нових обставин. те ж 
саме можна спостерігати і в разі зміни характеру та спрямованості 
будь-яких внутрішніх загроз, які обумовлені, як правило, станом 
соціальної, економічної і політичної сфер суспільних відносин.

інша справа, коли джерело загрози знаходиться поза юрис-
дикцією нашої держави. забезпечуючи безпеку особистості, сус-
пільства і держави на території іншої країни, необхідно дотри-
муватися існуючих там звичаїв і правових норм, що регулюють 
поведінку як своїх, так і іноземних громадян.

на функціонування системи забезпечення безпеки не мен-
ший вплив чинять економічний стан держави; наявність під-
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готовлених кадрів; законодавча база, яка регулює відносини в 
сфері забезпечення безпеки; ставлення до процесу забезпечення 
безпеки з боку широких верств населення; здатність керівництва 
держави прийняти ті чи інші рішення в сфері забезпечення без-
пеки та інші чинники, що стосуються внутрішніх аспектів сис-
теми забезпечення безпеки. великий вплив на функціонування 
системи забезпечення безпеки вчинює постійно діючий в склад-
них соціальних системах ефект запізнювання реакції на вияв-
лені загрози. це пояснюється багатьма причинами. По-перше, 
для того щоб інформація про загрозу і її основні характеристи-
ки дійшла від її першоджерела до організаційної структури, на 
яку законом покладено функцію прийняття рішення, проходить 
досить часу, протягом якого загроза може змінити частину своїх 
параметрів. По-друге, проведення прийнятого рішення в життя 
також вимагає часу, необхідного для доведення керуючої інфор-
мації до конкретного виконавця. у зв’язку з цим від системи за-
безпечення безпеки потрібна розробка науково обґрунтованих 
прогнозів розвитку загрози не тільки на найближчу, але і на три-
валу перспективу. Чим вище рівень відповідності прогнозу дій-
сному стану речей, тим більша ймовірність того, що прийняте 
рішення дасть очікуваний ефект.

Функціонування всієї системи забезпечення безпеки осо-
бистості, суспільства і держави в значній мірі залежить від рівня 
спотворення інформації в процесі її передачі від першоджерела 
до центру прийняття рішення, а від нього — до виконавця. це 
обумовлено неминучою частковою втратою інформації на шляху 
її руху, а також суб’єктивним сприйняттям інформації на кожно-
му етапі її руху. Якщо на якомусь етапі руху інформації виявиться 
або недобросовісна людина, або ворог, то цілком ймовірно при-
йняття або ненавмисно помилкових практичних рішень у сфері 
забезпечення безпеки, або надання керуючого інформаційного 
впливу на процес прийняття подібних рішень в інтересах супро-
тивника. тому перед практикою забезпечення безпеки постає 
конкретне завдання звести втрати і спотворення в процесі пе-
редачі інформації до мінімального рівня, що вимагає розробки 
сучасних систем зв’язку і збільшення ступеня їх захисту, а також 



124

Розділ 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ, СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

підвищення якості підготовки та надійності тих людей, які бе-
руть участь в процесі забезпечення безпеки.

важливе значення для ефективного функціонування систе-
ми забезпечення безпеки має суб’єктивний фактор. кожен прак-
тичний працівник, який бере участь в цьому процесі, обмежений 
у своїй діяльності певними правовими і моральними рамками, 
в межах яких має свободу ініціативи і творчості на шляху досяг-
нення найбільш ефективного результату. творчий підхід до ви-
рішення завдання забезпечення безпеки в рамках закону і норм 
моралі вносить позитивний суб’єктивізм в процес забезпечення 
безпеки. але якщо творчість виходить за встановлені державою 
і суспільством межі, то вона набуває рис свавілля — так званий 
«негативний суб’єктивізм». особливо небезпечним є прояв не-
гативного суб’єктивного фактора на рівні вищих органів законо-
давчої, виконавчої та судової влади, які направляють і регулюють 
діяльність всієї системи забезпечення безпеки особистості, сус-
пільства і держави.

на функціонування системи забезпечення безпеки особис-
тості, суспільства і держави серйозний вплив вчиняє психоло-
гічний фактор, який включає розкриття механізмів формування 
мотивації поведінки і дій людей в процесі забезпечення безпеки, 
а також прийняття рішення про застосування тих чи інших за-
ходів. сюди ж можна віднести вплив психологічних установок 
і стереотипів, що склалися в поведінці в процесі забезпечення 
безпеки, особливо в стресових ситуаціях. Психологічні аспекти 
включають також вольову і емоційну сторони діяльності, перш 
за все рішучість суб’єкта слідувати схвалюваним ним установкам 
або відкидати неприйнятні для нього принципи.

не менший вплив на процес забезпечення безпеки здійснює 
соціальне середовище. від того, які політичні, економічні, пра-
вові зміни відбуваються в державі і за її межами, неминуче зале-
жить і діяльність всіх суб’єктів забезпечення безпеки особистос-
ті, суспільства і держави.

у процесі забезпечення безпеки особистості, суспільства і 
держави слід також враховувати і такі чинники, як географічне 
положення країни, розмір території, переважання сухопутного 
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або морського кордону, кліматичні умови, ступінь ймовірності і 
райони можливих стихійних бід і т. д.

знання та облік зазначених факторів дозволяють більш 
ефективно вирішувати завдання, поставлені перед системою за-
безпечення безпеки особистості, суспільства і держави.

система забезпечення безпеки особистості, суспільства 
і держави носить прогностичний характер, здатний запобігти 
хибним діям в системі державного управління. вона оцінюється 
індикативними показниками в процесі державного управління в 
напрямку прогресивного розвитку досягнення національних ін-
тересів [9].

слід зазначити, що суспільна безпека органічно пов’язана 
з особистою безпекою громадян, яка становить комплекс сус-
пільних інтересів, спрямованих на захист конституційних прав 
і свобод людини і громадянина. іншими словами, суспільна без-
пека — це захищеність життєво важливих інтересів окремих гро-
мадян, соціальних груп, суспільства загалом, а також системи 
суспільних цінностей (якими є безпека особистості і суспільства, 
законність і правова захищеність людини, демократія і народний 
суверенітет, плюралізм і вільна боротьба ідей та інтересів, мир і 
злагода в суспільстві тощо) від внутрішніх та зовнішніх загроз 
політичного, економічного, соціального, екологічного та іншо-
го характеру. При цьому головний суспільний інтерес полягає в 
дотриманні безпеки кожної особистості, забезпеченні добробу-
ту, стабільності інститутів, що гарантують демократію, безпеку та 
стійкий розвиток суспільства, що, у свою чергу, уможливлює під-
вищення керованості суспільними процесами та їхнє цілеспря-
моване регулювання.

висновки до розділу 2
результати порівняльного аналізу різних підходів до 

з’ясування змісту концепту безпеки, в т. ч. суспільної, дають 
змогу говорити про її двоїсту природу, наявність умовно соці-
альної (захист природних прав і свобод людини і громадянина, 
передусім права на життя і добробут), умовно політичної (забез-
печення демократії і народного суверенітету, протидія політиці 
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насилля над суспільством з боку політичної влади та її узурпації) 
та, можливо, інших складових (елементів), обумовлених впли-
вом реальних і потенційних загроз національній безпеці вну-
трішньо- та зовнішньополітичного, економічного, соціального, 
гуманітарного, екологічного та іншого характеру і походження. 
здоровий глузд підказує, що найефективнішим шляхом забез-
печення безпеки людини і громадянина, суспільства і держави є 
своєчасне виявлення й усунення небезпек і перешкод об’єктивно 
детермінованого суспільного розвитку та недопущення їхнього 
переростання в реальні загрози безпеці суспільства, національ-
ній безпеці загалом.

Предметом подальших розробок у цьому напрямку ви-
вчення суспільної безпеки, на нашу думку, може бути проблема 
громадянського виміру національної та суспільної безпеки, її 
забезпечення на недержавному (суспільному) рівні за участі ін-
ституцій громадянського суспільства, зокрема різних асоціатив-
них та інституційних форм самоорганізації громадськості, через 
запровадження дієвого громадського контролю за реалізацією 
державної стратегії національної безпеки україни, розвинену 
мережу громадських об’єднань як рівноправних з органами дер-
жавної влади, суб’єктів її забезпечення.

слід зазначити, що головним в забезпеченні безпеки є на-
явність політичної волі держави, інтеграція всіх сил і засобів, які 
беруть участь в цьому процесі, подальше поліпшення станови-
ща в економічній, соціальній, науково-технічній та військовій 
сферах. крім того, необхідно відповідне наукове і матеріально-
фінансове забезпечення даної сфери діяльності держави. Про-
блема забезпечення безпеки зачіпає кожного члена суспільства, 
тому необхідно виховувати культуру забезпечення безпеки. з 
цією метою в навчальних закладах країни має бути введено ви-
вчення цих питань на різних рівнях — починаючи з середньої 
школи і закінчуючи вищими навчальними закладами.
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3.1. Методологічний аналіз міжнародних критеріїв 
інформаційної безпеки держави
з поглибленням глобалізаційних процесів, викликаних роз-

витком інформаційно-комунікаційних технологій, наприкінці 
минулого століття суттєво зросли загрози інформаційній без-
пеці, що спричинило об’єктивну необхідність розробки нових 
міжнародних уніфікованих критеріїв, які характеризують інфор-
маційну безпеку. виходячи із загальноприйнятого визначення 
інформаційної безпеки держави як стану захищеності життєво 
важливих інтересів особистості, суспільства і держави, йдеться 
про можливості запобігти шкоди населенню через неповноту, 
невчасність та спотвореність інформації, що використовується; 
негативний інформаційний вплив; негативні наслідки викорис-
тання інформаційних технологій; несанкціоноване використан-
ня, поширення і порушення цілісності, конфіденційності та до-
ступності інформації.

При цьому, на думку вітчизняних науковців а. Чічановского 
та о. старіша, важливим є збереження збалансованості інтер-
есів особистості, суспільства і держави [1, с. 352]. Якщо інтереси 
особистості пов’язані із реалізацією конституційного права до-
ступу до інформаційних ресурсів та не забороненого законом їх 
використання, а також захисту персональних даних, то інтереси 
суспільства полягають у досягненні суспільної згоди й духовно-
му розвитку спільноти на основі забезпечення інтересів особи, у 
зміцненні демократії та побудові правової демократичної держа-
ви. Держава, у свою чергу, украй зацікавлена в розбудові націо-
нальної інформаційної інфраструктури, реалізації громадянами 
конституційних гарантій права доступу до інформаційних ре-
сурсів з метою збереження непорушності конституційного ладу, 
суверенітету і територіальної цілісності держави, соціально-по-
літичної та економічної стабільності.
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відповідно до національних інтересів держави формуються 
внутрішня і зовнішня політика в контексті забезпечення інфор-
маційної безпеки, що потребує довершеніших систем і техно-
логій управління — інформаційних технологій. однією з таких 
технологій є сучасні інформаційні війни. уперше на науковому 
рівні це питання порушив відомий дослідник е. тоффлер, ствер-
джуючи, що «для цивілізації третьої хвилі одним із головних ви-
дів сировини буде інформація» [2, с. 33]. виходячи з того, що всі 
види ресурсів цивілізації поділяються на матеріальні і нематері-
альні, інформаційну безпеку, на нашу думку, доцільно розгляда-
ти і досліджувати у двох вимірах: техніко-технологічному та гу-
манітарному.

у техніко-технологічному вимірі методологічною базою для 
визначення вимог захисту інформаційних систем від несанкціо-
нованого доступу, створення захисних систем та оцінки ступеня 
захищеності є критерії оцінки інформаційної безпеки. Головним 
завданням цих критеріїв є узгодженість позицій і запитів трьох 
груп фахівців, які однаковою мірою їх використовують, — ви-
робників, споживачів та експертів з кваліфікації рівня безпеки. 
Якщо для виробників першочергово важлива максимальна кон-
кретність стандартів та загальні вимоги критеріїв, то для спожи-
вачів визначальними є простота критеріїв та однозначність пара-
метрів вибору захищеної системи. експерти ж використовують 
критерії для визначення відповідності між іт-продуктом і запро-
понованими до нього вимогами.

Початок вироблення стандартів інформаційної безпеки, 
на переконання переважної більшості дослідників, покладено 
в 1983 р. так званою «оранжевою книгою» Міністерства оборо-
ни сша — «критерії оцінки надійних комп’ютерних систем». 
згідно з цим документом, безпечною є інформаційна система, 
яка керує доступом до даних. Проте оскільки абсолютно без-
печних систем не існує, то доцільно оцінювати ступінь довіри 
до системи, її надійність. у 1986 р. країни Європи спільно роз-
робили загальні «Європейські критерії безпеки інформаційних 
технологій», якими, зокрема, визначені завдання засобів ін-
формаційної безпеки:
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— захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого до-
ступу з метою забезпечення конфіденційності;

— забезпечення цілісності інформаційних ресурсів шляхом 
їх захисту від несанкціонованої модифікації або знищення;

— забезпечення працездатності систем за допомогою про-
тидії загрозам відмови в обслуговуванні [1, с. 390].

Для визначення ефективності та надійності засобів захисту 
у «Єврокритеріях» було вперше введено поняття «адекватності 
засобів захисту» і визначено сім рівнів адекватності: за зростан-
ням — від е0 до е6.

Якщо перший стандарт інформаційної безпеки — «оранже-
ва книга» — призначався для систем спеціального і військового 
призначення, то сфера застосування розроблених кількома ро-
ками пізніше «Єврокритеріїв» значно розширена. До цього стан-
дарту увійшли: розподілені системи, мережі, системи телекому-
нікацій та системи управління базами даних. а розроблені у 1993 
році «канадські критерії безпеки комп’ютерних систем» сферою 
свого застосування розглядають усі типи комп’ютерних систем. з 
метою створення єдиного міжнародного стандарту інформацій-
ної безпеки спільними зусиллями авторів «Європейських кри-
теріїв безпеки інформаційних технологій», «Федеральних кри-
теріїв безпеки інформаційних технологій росії» та «канадських 
критеріїв безпеки комп’ютерних систем» у 1996 році завершена 
робота з об’єднання цих стандартів у «Єдині критерії безпеки ін-
формаційних технологій» (англ.: Common Criteria for Information 
Technology Security Evaluation), що проголошені невід’ємним 
компонентом інформаційних технологій [3, с. 40–45].

згідно з цим документом для характеристики основних кри-
теріїв інформаційної безпеки застосовується модель тріади CIA 
(англ.: CIA Triad), яка передбачає три основні характеристики 
інформаційної безпеки: конфіденційність, цілісність та доступ-
ність (англ. Confidentiality, Integrity and Availability (CIA)). Мож-
ливості несанкціонованого ознайомлення з інформацією ста-
новлять загрози конфіденційності. у разі, якщо існують вимоги 
щодо обмеження можливості модифікації інформації, їх відно-
сять до критеріїв цілісності. загрози, що належать до порушення 
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можливості використання комп’ютерних систем або оброблюва-
ної інформації, становлять загрози доступності. ідентифікація і 
контроль за діями користувачів, керованість комп’ютерною сис-
темою складають предмет спостережності й керованості. інфор-
маційні системи аналізуються в трьох головних секторах: тех-
нічних засобах, програмному забезпеченні та комунікаціях для 
ідентифікування і застосування промислових стандартів інфор-
маційної безпеки як механізми захисту і запобігання на трьох 
рівнях: фізичному, особистому й організаційному.

«Єдині критерії», на думку вітчизняних дослідників о. Петро-
ва, о. таликіна та а. Мініна, дають змогу за допомогою механізмів 
профілів захисту: споживачам — створювати приватні набори ви-
мог, що відповідають їхнім потребам; розробникам — використо-
вувати як основу для створення специфікацій своїх продуктів [4, 
с. 92]. Профіль захисту і сертифікації засобів захисту складають 
Проект захисту, що подає іт-продукт у процесі кваліфікаційного 
аналізу. за допомогою профілів захисту споживачі формулюють 
свої вимоги до виробників. Проект захисту містить вимоги і за-
вдання захисту іт-продукту, а також описує рівень функціональ-
них можливостей реалізованих у ньому засобів захисту, їхнє об-
ґрунтування і підтвердження ступеня їхньої адекватності, отже 
являє собою основу для спільної роботи виробників і експертів 
з кваліфікації. тож, на переконання науковців, головні перева-
ги «Єдиних критеріїв» — повнота вимог інформаційної безпеки, 
гнучкість у застосуванні й відкритість для наступного розвитку з 
урахуванням новітніх досягнень науки й техніки.

найбільш вдалим, на наш погляд, визначенням техніко-
технологічного виміру інформаційної безпеки та захисту інфор-
мації є «захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури 
від випадкових та навмисних впливів природного та штучного 
характеру, в результаті яких наносяться збитки власникам або 
користувачам інформації й інфраструктурі, що їх підтримує» [5, 
с. 13]. інформаційна безпека забезпечується за рахунок захисту 
інформації. у свою чергу, захистом інформації є комплекс захо-
дів, спрямованих на забезпечення необхідного рівня інформа-
ційної безпеки.
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сучасний рівень розвитку цивілізації, на переконання ві-
домого вітчизняного науковця Г. Почепцова, є причиною того, 
що «інформація несе у собі як творчу, так і руйнівну силу, але 
набагато більшою мірою, аніж це було раніше» [6, с. 79]. тому, 
поряд з безпекою інформаційних технологій та інформацій-
них ресурсів, не менш важливим, на наш погляд, є гуманітар-
ний вимір інформаційної безпеки, тобто захист від шкідливого 
впливу інформації та інформаційна вразливість особистості, 
суспільства, цивілізації. використання нових прогресивних ін-
формаційних технологій в суспільному житті, у виробництві та 
управлінні, можливості швидкого обміну науково-технічною, 
економічною, навчальною та іншою інформацією є підтвер-
дженням значущості інформації як системоутворювального со-
ціального явища. водночас, суспільство, на думку українських 
дослідників, «з великим запізненням починає осмислювати по-
літичні, економічні, соціальні, військові, психологічні та інші 
наслідки глобальної інформатизації» [5, с. 11]. очевидно, що 
технологічно розвинені держави намагаються і продовжувати-
муть збільшувати політичну, економічну та військову перевагу 
за рахунок досягнення переваг у рівні інформатизації, і, як на-
слідок, — установлення та впровадження глобального інфор-
маційного контролю над менш розвиненими державами, про-
ведення в загальному інформаційному просторі ідеологічної та 
культурної експансій.

інформаційні війни велись постійно із стародавніх часів і у 
більшості випадків суттєво впливали на становлення та розви-
ток різних держав. Проте самі терміни «інформаційна війна», 
«інформаційна операція» почали активно вживатися після війни 
в Перській затоці [3, с. 40–45]. Яскравим та дієвим прикладом 
успішного ведення інформаційної війни, її впливу на кінцевий 
результат, на думку фахівців, була саме війна в 1991 році проти 
іраку, що дістала назву «Буря в пустелі», де нові інформацій-
ні технології вперше були застосовані у військових цілях. Пер-
шим офіційним документом з цього приводу, на думку науков-
ців, була директива міністра оборони сша № TS 3600.1 від 21 
грудня 1992 року «інформаційна війна», результатом якої через 
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рік стала директива комітету начальників штабів Міністерства 
оборони сша № 30–93, у якій інформаційну війну визначено 
як «комплексне проведення за єдиним задумом і планом психо-
логічних операцій, заходів щодо оперативного маскування, ра-
діоелектронної боротьби і фізичного знищення пунктів зв’язку з 
метою позбавлення супротивника інформації, виведення з ладу 
або знищення його систем управління при одночасному захисті 
своїх сил від аналогічних дій» [7, с. 41]. цей документ, за оцінкою 
фахівців, став вихідною точкою для подальших як військових, 
так і державних документів та досліджень не тільки у сша, а й в 
інших країнах світу [1, с. 425].

з 1994 року у сша проходять офіційні наукові конференції 
з питань інформаційних війн та створено центр інформаційної 
стратегії і політики, головним завданням якого є вивчення мож-
ливостей використання інформаційних технологій у військових 
конфліктах ХХі ст. у 1995 році співробітники корпорації RAND 
провели військові ігри «Бій без поля бою — війна у ХХі столітті», 
у яких брали участь провідні фахівці сша в галузі комп’ютерної 
безпеки із корпорацій, державних організацій та Міністерства 
оборони сша [8]. на цих іграх відпрацьовувались питання, 
пов’язані із виробленням стратегій захисту сша за умов вико-
ристання ворогом засобів інформаційної війни. Як потенційний 
ворог розглядався іран. надалі у всіх збройних конфліктах за 
участю сша було задіяно різні види інформаційної зброї.

До інформаційної зброї, за визначенням вітчизняних на-
уковців а. Чічановського та о. старіша, належать спеціальні за-
соби, технології та дані, що допомагають впливати на інформа-
ційний простір суспільства і завдавати шкоди життєво важливим 
інтересам держави [1, с. 414]. інформаційна зброя визначається 
комплексом засобів, призначених для:

— впливу на інформаційні системи супротивної сторони;
— упровадження в комп’ютерні мережі систем управління 

і телекомунікацій відповідних елементів і програмного забезпе-
чення, що спотворюють дані;

— управління поведінкою людей шляхом впливу на їхню 
свідомість за допомогою системи зМк.
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зауважимо, що і до сьогодні термін «інформаційна війна» 
має дискусійний та неоднозначний характер, зважаючи на те, 
що різні автори трактують його по-різному, залежно від того, які 
аспекти виявів та змісту вони досліджують. так, зокрема, укра-
їнський науковець о. Дубас умовно поділяє дослідників інфор-
маційних воєн на три основні групи [9, с. 69]. До першої групи 
належать ті, хто надає перевагу соціально-комунікаційному під-
ходові, розуміє інформаційну війну як окремі інформаційні за-
ходи, інформаційні способи й засоби корпоративної конкурен-
ції, ведення міждержавного протиборства, збройної боротьби, 
комунікаційні технології впливу на масову свідомість. До другої 
групи дослідників входять переважно представники військових 
відомств, які відносять інформаційну війну до сфери військо-
вого протиборства й розглядають її як комплексне спільне за-
стосування сил і засобів інформаційної та збройної боротьби 
(військово-прикладний підхід). на думку третьої групи вчених, 
інформаційна війна — це явище мирного періоду міждержавного 
протиборства, яке дає змогу вирішувати зовнішньополітичні за-
вдання несиловим у традиційному розумінні методом.

на переконання українських дослідників і. Горбатенка, 
в. Долгова, т. Гріненко, інформаційна війна є протиборством не-
примиренних сторін у відповідному інформаційному просторі, 
яке здійснюється з використанням інформаційної зброї з метою 
нанесення максимальних витрат «противнику» та мінімізації 
особистих витрат в економічній, військовій, політичній, ідеоло-
гічній як в цілому, так і в окремих сферах [5, с. 11].

один із перших теоретиків інформаційних протиборств 
М. лібікі визначає сім форм інформаційної війни:

1) боротьба із системою управління і комунікацій супротив-
ника;

2) боротьба за інформацію про власні сили і сили супротив-
ника для отримання вирішальної переваги над супротивником;

3) радіоелектронна боротьба;
4) боротьба з гуманітарними системами супротивника;
5) боротьба з техніко-технологічними системами супротив-

ника;
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6) блокування чи спрямування даних про економічний стан 
у потрібне русло з метою економічного домінування;

7) кібервійна [1, с. 408].
Дослідник при цьому зауважує, що єдиним компонентом, 

присутнім упродовж усіх етапів інформаційної війни, є бороть-
ба з гуманітарними системами супротивника, тобто психологіч-
на війна. науковець диференціює психологічну війну на окремі 
сегменти:

— операції проти національної самосвідомості;
— операції проти керівництва супротивної сторони;
— операції проти військ супротивника;
— культурні конфлікти [1, с. 408].
М. лібікі підкреслює, що сторона, яка збирається маніпулю-

вати іншою за допомогою засобів масової комунікації, найперше 
має визначити цільові аудиторії супротивної сторони. найваж-
ливіше завдання на підготовчому етапі інформаційного проти-
борства, на думку аналітиків, є використання можливостей зМк 
з метою введення в оману потенційного супротивника, дискре-
дитації його військово-політичного керівництва та лідерів, обме-
ження інформаційно-пропагандистської діяльності супротивни-
ка аж до організації інформаційної блокади [3, с. 40–45].

Безумовно, що, намагаючись отримати перевагу в різних га-
лузях, технологічно розвинені держави будуть намагатись впли-
вати на інші держави. тож «боротьба культур», на думку М. лі-
бікі, не будучи формою озброєного протиборства, ставить своїм 
завданням культурну експансію, яка також полегшує застосу-
вання психологічної зброї і, що найголовніше, дає змогу точніше 
спрогнозувати результати цього застосування [1, с. 408].

Ще однією рисою конфліктів нового покоління стало праг-
нення до інтелектуального домінування, на відміну від фізичного 
домінування у минулому. Бажання перемогти супротивника не во-
юючи чи позбавити його можливості чинити опір призвело до ще 
однієї форми інформаційної війни — економічного домінування. 
об’єднання методів інформаційної та економічної воєн, на дум-
ку науковця, зумовлює такі форми протиборства, як блокування 
відомостей про економічну потужність та інформаційний імперіа-
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лізм, який полегшує транснаціональним корпораціям, що втрати-
ли національні ознаки, боротьбу за економічне домінування.

за допомогою комплексного підходу вітчизняним дослідни-
ком а. Фісуном здійснено спробу вивести синтетичне поняття 
«інформаційна війна» — це комплексний відкритий чи прихо-
ваний цілеспрямований інформаційний вплив однієї сторони 
чи взаємний вплив сторін одна на одну, який охоплює систему 
методів та засобів впливу на людей, їхню психіку та поведінку, 
на інформаційні ресурси та інформаційні системи з метою до-
сягнення інформаційної переваги в забезпеченні національної 
стратегії, здатної привести до прийняття сприятливих для ініціа-
тора впливу рішень або паралізувати інформаційну інфраструк-
туру супротивника з одночасним зміцненням і захистом власної 
інформації та інформаційних систем [10, с. 46]. інформаційна ві-
йна припускає порушення, ушкодження, модифікацію інформа-
ційних ресурсів і знань людей про самих себе та навколишній світ 
і впливає на суспільну думку та думку еліт, заходи дипломатич-
ного характеру, пропагандистські та психологічні кампанії, під-
ривні акції в галузі культури й політики, дезінформацію та впро-
вадження в місцеві медіа-канали, проникнення в комп’ютерні 
мережі й бази даних, технічне сприяння дисидентським і опо-
зиційним рухам і надання їм інформаційної підтримки.

на підставі методологічного аналізу різних наукових підхо-
дів до форм, методів і завдань інформаційних воєн нами удоско-
налено сутність поняття «інформаційні протиборства», що по-
лягає в прихованому чи відкритому протистоянні супротивних 
сторін (індивідуумів, компаній, організацій, регіонів, держав) в 
інформаційному просторі з метою руйнування політичної, еко-
номічної, гуманітарної сфери противника і формування запро-
грамованої громадської думки за допомогою маніпулятивних 
технологій та спрямоване на ушкодження інформаційних ре-
сурсів, пропагандистські й психологічні кампанії, підривні ак-
ції в галузі культури й політики, дезінформацію, проникнення в 
комп’ютерні мережі та бази даних [11, с. 124].

з розвитком технічних засобів, переконаний український 
науковець о. Дубас, збільшується число прийомів ведення ін-
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формаційної війни: від «інформаційної боротьби першого по-
коління», що розглядалася її авторами як розширення класичної 
радіоелектронної боротьби, до «інформаційної боротьби третьо-
го покоління», тобто операцій на основі ефектів [9, с. 69]. саме 
операції на основі ефектів сьогодні є основою реалізації зовніш-
ньої політики розвинених держав в інформаційну епоху. осно-
воположним аспектом інформаційного протиборства було і за-
лишається прагнення до інформаційної переваги.

таким чином, теоретико-методологічний аналіз міжнарод-
них критеріїв інформаційної безпеки дає можливість виділити 
два основні підходи, що утвердженні в сучасній науковій літера-
турі. Перший розглядає техніко-технологічний вимір інформа-
ційної безпеки, а явище інформаційних війн — як протиборство 
інформаційно-комунікаційних технологій та здатності держав-
них і комерційних інформаційних систем забезпечити безпе-
ку інфраструктури держави в цілому. Другий підхід виходить із 
гуманітарного виміру інформаційної безпеки та опису явища 
інформаційної війни через її вплив на масову свідомість, мані-
пулятивний потенціал і психологічний вплив інформаційних по-
відомлень. в умовах інформаційних війн об’єктами руйнування 
стають ціннісні орієнтири суспільства, національний менталітет, 
суспільний ідеал, а одним з основних інструментів деструктив-
ного інформаційного впливу є засоби масової комунікації. отже, 
проблема гарантування інформаційної безпеки особистості й 
суспільства має комплексний характер і для її розв’язання по-
трібно системне об’єднання на державному рівні законодавчих, 
організаційних та програмно-технічних засобів [11, с. 125].

3.2. Проблеми забезпечення  
інформаційної безпеки україни
в умовах глобалізації та розвитку інформаційного суспіль-

ства ефективна інформаційна політика держави насамперед по-
кликана сприяти захистові від внутрішніх та зовнішніх загроз 
усіх середовищ національного інформаційного простору. Для 
україни, на думку вітчизняної дослідниці о. Гриценко, перед-
усім проблема полягає в тому, що цей простір немає чітко визна-
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чених і юридично закріплених кордонів, а тому порушення його 
суверенітету формально не може розглядатися як втручання у 
внутрішні справи згідно з чинним міжнародним законодавством 
[12, с. 361]. складність ситуації полягає в тому, що, з одного боку, 
становлення в україні відкритого суспільства неможливе без ін-
теграції національного інформаційного простору у глобальний. 
з другого ж боку, це має і негативні наслідки, які являють загро-
зу для національної безпеки держави. лібералізація українських 
засобів масової комунікації та звільнення їх від державно-пар-
тійного контролю призвели до того, що поряд з інформацією, 
необхідною для демократичних трансформацій суспільства, на-
ціональний інформаційний простір заповнився необ’єктивною, 
недостовірною, а часто шкідливою і небезпечною інформацією, 
яка негативно впливає на спосіб мислення, культуру, моральні 
основи суспільства. це загрожує державності, суверенітету і те-
риторіальній цілісності країни.

саме наслідком цього і є зростання актуальності проблем 
інформаційної безпеки, яку о. Гриценко визначає як здатність 
держави, суспільства та окремої особистості забезпечити устале-
ність свого розвитку і можливість протистояти негативним ін-
формаційним впливам на індивідуальну і суспільну свідомість 
[12, с. 361]. При цьому важливо, що інформаційна безпека пе-
редбачає як забезпечення збереження важливої для держави 
інформації, безпеки технічних засобів інформації, баз даних, 
комп’ютерних мереж та інформаційного процесу (збирання, 
передавання, нагромадження, збереження, використання ін-
формації), так і забезпечення інформаційної безпеки масової 
свідомості сучасного українського суспільства. це є навіть більш 
важливим завданням, від якого залежить і успішність реалізації 
демократичних перетворень, і, урешті-решт, перспективи по-
дальшого розвитку українського суспільства, його політична 
консолідація та збереження національно-культурного суверені-
тету україни у світовому інформаційному просторі.

Ще Постановою верховної ради україни «Про підсумки 
парламентських слухань «Проблеми інформаційної діяльності, 
свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної 
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безпеки україни» від 7 червня 2001 року український парла-
мент визнав «незадовільним стан національної безпеки украї-
ни в інформаційній сфері, що виявляється, передусім, у втраті 
контролю за використанням радіочастотного ресурсу україни, 
уповільненні розвитку новітніх інформаційних технологій, про-
текціонізмі зарубіжним суб’єктам інформаційних відносин на 
національному ринку інформаційних послуг, ігноруванні поса-
довими особами органів державної влади, керівниками засобів 
масової інформації норм законодавства україни в інформацій-
ній сфері» та дав відповідні доручення українському уряду [13, 
с. 182].

найпринциповіші проблеми регулювання в україні право-
відносин в інформаційній сфері, на думку вітчизняних дослідни-
ків, пов’язані з невизначеністю, або великою розбіжністю в розу-
мінні та практичному застосуванні таких системоутворювальних 
понять для системи інформаційного права, як «інформаційний 
суверенітет україни», «інформаційний простір україни», «ін-
формаційна безпека україни», «правовий режим інформації», 
«принципи міжнародного інформаційного співробітництва» 
тощо [14].

так, у ст. 1 закону україни «Про національну програму ін-
форматизації» йдеться про те, що «інформаційний суверенітет 
держави — це здатність держави контролювати й регулювати по-
токи інформації з-поза меж держави з метою додержання законів 
україни, прав і свобод громадян, гарантування національної без-
пеки» [15]. таке визначення поняття «інформаційний суверені-
тет» суперечить нормам ст. 53 закону україни «Про інформацію» 
та ст. 23 закону україни «Про науково-технічну інформацію», 
якими встановлено, що основою інформаційного суверенітету є 
національні інформаційні ресурси [16].

забезпечення інформаційної безпеки, що оберігає масову 
свідомість від негативних впливів, які заважають формуванню 
національної ідентичності і, відповідно, збереженню націо-
нально-культурного суверенітету українського інформаційного 
простору, може бути здійснене не стільки технологічними (як у 
разі безпеки інформації чи інформаційних систем), скільки со-
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ціальними факторами, і насамперед — послідовною інформа-
ційною політикою. об’єктами небезпечного інформаційного 
впливу стають свідомість, психіка окремих людей та цілих спів-
товариств. відповідно, соціальними об’єктами інформаційної 
безпеки в такій ситуації є особистість, суспільство та держава в 
цілому. суб’єктами інформаційної безпеки є державні органи і 
структури, які мають гарантувати інформаційну безпеку (орга-
ни виконавчої, законодавчої і судової влади) [14]. інформаційна 
безпека особистості характеризується захищеністю індивідуаль-
ної свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів 
(маніпулювання, дезінформації, спонукання до неадекватної 
соціальної поведінки тощо). Хоча певною мірою така захище-
ність залежить від особистісних якостей окремих осіб, дійсним 
гарантом подібної захищеності може бути лише створення в сус-
пільстві відповідних соціальних та правових умов. в україні на 
законодавчому рівні захищеність людей від негативних інфор-
маційно-психологічних впливів (неправди, наклепу, розкриття 
зМі особистих таємниць, приховання владою важливої інфор-
мації тощо) на сьогоднішній день є суттєво нижчою, ніж мате-
ріально-фізична захищеність. це і є основною причиною акту-
альності вдосконалення державної інформаційної політики саме 
в аспекті розв’язання проблем інформаційної безпеки масової 
свідомості.

При цьому можна виділити наступні загальні принципи ін-
формаційної безпеки:

 — принцип законності й правового врегулювання інфор-
маційної безпеки (сьогодні зМі у більшості випадків не не-
суть практично ніякої відповідальності за помилкову інфор-
мацію, спрямовану не проти конкретної особи, а на масову 
аудиторію);

 — принцип узгодженості інтересів особистості, суспільства 
і держави (з одного боку, окрема особа зацікавлена в конфіден-
ційності інформації про приватне життя тощо, а з другого — су-
спільство зацікавлене в інформації про антисоціальну поведінку, 
приховані прибутки тощо);

 — принцип інтеграції з міжнародними системами безпеки;
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 — принцип економічної ефективності, згідно з яким ре-
зультативність засобів інформаційної безпеки має перевищувати 
витрати на них [17, с. 265].

на сьогодні поняття «інформаційна безпека» законодавчо 
визначене законом україни «Про основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в україні на 2007–2015 роки» — як 
стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспіль-
ства і держави, за яким запобігається нанесення шкоди через: 
неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що ви-
користовується; негативний інформаційний вплив; негативні 
наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціо-
новане поширення, використання, порушення цілісності, кон-
фіденційності та доступності інформації [18, с. 102].

існує достатньо багато визначень терміну «інформаційна 
безпека». так, у ст. 3 проекту закону україни «Про інформацій-
ний суверенітет та інформаційну безпеку україни» пропонується 
визначення інформаційної безпеки україни — «як захищеність 
життєво важливих інтересів суспільства, держави та особи, за 
якої виключається заподіяння їм шкоди через неповноту, несво-
єчасність і недостовірність інформації, через негативні наслідки 
функціонування інформаційних технологій або внаслідок поши-
рення інформації, забороненої чи обмеженої для поширення за-
конами україни» [19].

заступник директора українського мовного інформацій-
ного фонду в. рубан під інформаційною безпекою людини, 
суспільства, держави розуміє «такий стан їхньої інформаційної 
озброєності (мається на увазі духовної, інтелектуальної, мораль-
но-етичної, політичної), за якого ніякі інформаційні впливи на 
них не спроможні викликати деструктивні думки і дії, що при-
зводять до негативних відхилень на шляху стійкого прогресивно-
го розвитку названих суб’єктів» [20, с. 12].

визначення інформаційної безпеки держави як стану її захи-
щеності, за яким спеціальні інформаційні операції, акти зовніш-
ньої інформаційної агресії, інформаційний тероризм, незаконне 
зняття інформації за допомогою спеціальних технічних засобів, 
комп’ютерні злочини та інший деструктивний інформаційний 
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вплив не завдає суттєвої шкоди національним інтересам, запро-
поноване доцентом київського національного лінгвістичного 
університету в. Петриком, на наш погляд, є найбільш оптималь-
ним тому, «що об’єднує пасивну (стан захищеності) та активну 
(стан інформаційного розвитку) складові, а також є лаконічним 
і передбачає поділ інформаційної безпеки на її різновиди» [21].

зважаючи на розвиток інформаційних технологій, про-
ведене нами дослідження дало змогу розширити поняття «ін-
формаційна безпека» і визначити цю дефініцію як комплекс 
системних превентивних заходів із надання гарантій захисту 
життєво важливих інтересів особистості, суспільству й державі 
від негативних інформаційних впливів в економіці, внутрішній 
і зовнішній політиці, у науково-технологічній, соціокультурній 
та оборонній сферах, системі державного управління, само-
стійного й незалежного розвитку всіх елементів національно-
го інформаційного простору та забезпечення інформаційного 
суверенітету країни, захисту від маніпулювання інформацією, 
дезінформування, впливів на свідомість, підсвідомість та психі-
ку як індивіда, так і суспільства в цілому, спроможність держави 
нейтралізувати чи послабити дію внутрішніх і зовнішніх інфор-
маційних загроз [11, с. 23].

Дослідники визначають три рівня забезпечення інформа-
ційної безпеки. на рівні особи — формування критичного ра-
ціонального мислення на основі принципів свободи вибору; на 
суспільному рівні — формування якісного інформаційного про-
стору, плюралізм, багатоканальність отримання інформації, не-
залежні, потужні зМк, що належать вітчизняним власникам; 
на державному рівні — інформаційно-аналітичне забезпечення 
діяльності державних органів, інформаційне забезпечення вну-
трішньої і зовнішньої політики на міждержавному рівні, система 
захисту інформації з обмеженим доступом, протидія правопору-
шенням в інформаційній сфері, комп’ютерним злочинам. При 
цьому, на переконання вітчизняних науковців а. Чічановського 
та о. старіша, стан захищеності національних інформаційних 
ресурсів визначається саме сукупністю збалансованих інтересів 
особистості, суспільства і держави [1, с. 352].
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Якщо інтереси особи полягають у реалізації конституційно-
го права доступу до інформаційних ресурсів та їх використання 
для фізичного, духовного й інтелектуального розвитку, захисту 
персональних даних, то інтереси суспільства полягають у забез-
печенні інтересів особи, зміцненні демократії, досягненні сус-
пільної злагоди і духовному становленні суспільства як єдиної 
нації. в інтересах ж правової держави — створити умови для гар-
монійного розвитку національної інформаційної інфраструктури 
та для реалізації громадянами своїх конституційних прав доступу 
та використання інформаційних ресурсів з метою забезпечення 
соціально-політичної й економічної стабільності, законності та 
правопорядку, суверенітету і територіальної цілісності держави.

саме тому розвиток україни як суверенної, демократичної, 
правової та економічно стабільної держави можливий тільки за 
умови забезпечення належного рівня її інформаційної безпеки. 
Прийнята ще у липні 2009 року «Доктрина інформаційної без-
пеки україни» [22], на думку окремих експертів, мала надати 
нового стратегічного імпульсу в діяльності органів державної 
влади та інститутів громадянського суспільства у забезпеченні 
інформаційної безпеки, формуванні та реалізації державної ін-
формаційної політики в україні. у підготовці, обговоренні та 
узгодженні проекту Доктрини були задіяні представники понад 
тридцяти органів державної влади та наукових установ, урахо-
вано понад 200 пропозицій та зауважень, у тому числі від пред-
ставників громадських організацій та експертного середовища. 
однак чимало вітчизняних дослідників та експертів критично 
оцінили цей документ.

Характерною ознакою Доктрини, на переконання головно-
го консультанта інституту законодавства верховної ради україни 
о. олійника, була відсутність у жодному із її розділів оцінки по-
точного стану інформаційної безпеки нашої країни, що не дозво-
лило визначитися із позитивними здобутками та нерозв’язаними 
проблемами у цій важливій сфері забезпечення національної 
безпеки: з якого реального стану інформаційної безпеки доціль-
но починати відлік удосконалення правового, організаційного, 
науково-методичного, матеріально-технічного забезпечення 
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державної політики у цій сфері діяльності. Принципи, за якими 
мала забезпечуватися інформаційна безпека, мали певні розбіж-
ності із засадами конституційного ладу україни [23].

Головними напрямами діяльності органів виконавчої вла-
ди у Доктрині було визначено: інформаційно-технологічні, тех-
нологічного розвитку, захисту інформації. на думку експерта 
о. олійника, «більш абсурдного підходу до визначення головних 
напрямів державної політики у цій важливій сфері забезпечення 
національної безпеки придумати неможливо». їх не можна вва-
жати головними, оскільки вони суперечать чинному законодав-
ству і дезорієнтують суспільство і державні інституції [23].

загалом у Доктрині не тільки не враховані, а фактично 
проігноровані визначальні положення сучасної геополітики та 
сучасні інформаційні загрози нашій країні у зв’язку з її розта-
шуванням на межі західної і східної цивілізацій. це пояснюєть-
ся експертами частковим «запозиченням» окремих положень 
і напрямів із «Доктрины информационной безопасности рос-
сийской Федерации». на переконання медіа-експерта в. сю-
мар, проблема полягає в тому, що росіяни затвердили свою док-
трину ще у 2000 році, що пояснює, чому український документ 
2009 року фактично не згадує про такі надзвичайно актуальні 
речі, як цифрове мовлення та безпека в мережі інтернет. од-
нак, якщо в росіян дуже чітко і зрозуміло виписані конкретні 
механізми щодо реалізації тез у спеціальних підпунктах: «Для 
достижения этого требуется…», то експерти, що готували укра-
їнську Доктрину, очевидно, вирішили зосередитися на теорії 
та гаслах. Більше того, якщо в тезах російської Доктрини від-
чувається серйозний наступальний настрій, то українська, на 
думку дослідника, виписана за принципом «обороняймося, як 
можемо» [24].

розв’язання всього комплексу проблем із забезпечення ін-
формаційної безпеки, на переконання вітчизняних науковців 
а. Чічановського та о. старіша, є прерогативою держави. а осно-
вами державної політики інформаційної безпеки визначено:

— законодавча й нормативно-правова бази, що ґрунтуються 
на результатах наукових досліджень;
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— структура й завдання органів, що забезпечують безпеку 
інформаційних технологій;

— організаційно-технічні й режимні заходи та методи;
— програмно-технічні способи і засоби [1, с. 353].
Під час вироблення державної політики інформаційної без-

пеки варто враховувати певні загальні принципи. інформаційна 
політика держави має забезпечувати правову рівність усіх учас-
ників процесу інформаційної взаємодії, незалежно від їх полі-
тичного, соціального чи економічного статусу, ґрунтуючись на 
обов’язковому забезпеченні прав громадян та організацій на віль-
не створення, пошук, отримання і поширення інформації будь-
яким законним способом. тому держава зобов’язана постійно 
вдосконалювати законодавчу базу інформаційних відносин, здій-
снюючи контроль за дотриманням законів і нормативно-право-
вих актів. забезпечувати пріоритетність розвитку інформаційних 
технологій, національних телекомунікаційних мереж та їх інтегра-
цію у світові інформаційні мережі. рішення органів центральної 
влади і місцевого самоврядування щодо гарантування інформа-
ційної безпеки в межах національного інформаційного простору 
мають бути узгодженими, не допускаючи монополізму будь-якого 
міністерства, відомства чи організації [25, с. 77–83].

отже, розробникам засад державної політики у сфері забез-
печення інформаційної безпеки варто використовувати науко-
во-методичні напрацювання вітчизняних науковців, дослідників 
та експертів хоча б основних положень, серед яких:

— регулювання права доступу до інформаційних ресурсів, 
що є винятком із загального принципу відкритості й здійснюєть-
ся виключно згідно із чинним законодавством;

— персональна відповідальність за збереження, засекречу-
вання і розсекречування відомостей і даних;

— доступність, або обмеженість права доступу, що здійсню-
ються з урахуванням визначених законом прав власності інфор-
маційних ресурсів;

— формування нормативно-правової бази, що регламентує 
права, обов’язки і відповідальність усіх суб’єктів інформаційних 
відносин;
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— відповідальність перед законом усіх суб’єктів інформа-
ційних відносин, які накопичують і впорядковують персональні 
дані й конфіденційні відомості, за їх збереження і використання;

— забезпечення захисту суспільства від помилкових, спо-
творених чи недостовірних відомостей і даних, що поширюють-
ся засобами масової комунікації;

— здійснення контролю над створенням і використанням 
засобів захисту інформаційних систем шляхом їх обов’язкової 
сертифікації та ліцензування діяльності у сфері захисту;

— протекціоністська політика підтримки вітчизняних ви-
робників засобів інформатизації і захисту інформації, захист 
внутрішнього ринку від неякісних засобів інформатизації та ін-
формаційних продуктів;

— надання громадянам права доступу до світових інформа-
ційних ресурсів;

— перехід на вітчизняні інформаційні технології і засоби ін-
форматизації, поступова відмова від зарубіжних інформаційних 
технологій для інформатизації органів влади і державного управ-
ління;

— формування державної програми інформаційної безпе-
ки, яка об’єднає зусилля державних організацій і комерційних 
структур у створенні єдиної системи інформаційної безпеки;

— протидія інформаційній експансії інших країн завдяки 
інтернаціоналізації глобальних мереж і систем [1, с. 354].

Для забезпечення інформаційної безпеки україни необ-
хідно розв’язати низку нагальних проблем, що зводяться до на-
ступного:

— розвиток науково-практичних основ інформаційної без-
пеки, які відповідали б сучасній геополітичній ситуації та умо-
вам соціально-економічного розвитку українського суспільства;

— формування цілісної нормативно-правової бази забез-
печення інформаційної безпеки, зокрема, створення реєстру 
інформаційних ресурсів держави, розробка регламенту інформа-
ційної взаємодії органів державної влади і місцевого самоуправ-
ління, нормативне закріплення відповідальності посадовців і 
громадян за дотримання вимог інформаційної безпеки та ін.;
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— упровадження сучасних методів і технічних засобів, що 
забезпечать комплексний захист інформаційних систем;

— розробка критеріїв і методів оцінки ефективності систем 
інформаційної безпеки та їх сертифікації;

— дослідження форм і способів цивілізованого впливу на 
формування суспільної свідомості, зокрема методів підвищення 
морально-психологічної стійкості та соціальної захищеності лю-
дей, які працюють із закритими інформаційними ресурсами.

аналіз стратегічних документів в інформаційній сфері вияв-
ляє наявне принципове нерозуміння того, що керівні документи 
державної політики у сфері інформаційної безпеки мають спи-
ратися на науково-методичні основи, що відповідають сучасній 
геополітичній ситуації та умовам політичного і соціально-еконо-
мічного розвитку української держави.

3.3. вдосконалення шляхів  
реалізації інформаційної безпеки україни
захист суверенітету і територіальної цілісності україни, за-

безпечення її економічної та інформаційної безпеки, згідно з 
частиною першою статті 17 конституції україни, є найважли-
вішими функціями держави. Для гарантування інформаційної 
безпеки в україні загалом розроблено нормативно-правову базу, 
на якій і ґрунтується державна політика у цій сфері.

нині в інформаційному просторі україни, на переконання 
експерта з питань інформаційної безпеки центру воєнно-полі-
тичних досліджень в. Гусарова, функціонально присутні інозем-
ні елементи інформаційного впливу, що умовно підрозділяються 
на «схід» і «захід» — два зовнішніх інформаційних генератора 
приблизно однакової сили [26]. різниця в інформаційних пото-
ках, які вони випромінюють, полягає в тому, що один працює на 
підтримку нових політичних задумів україни, а другий іде в роз-
різ з політикою держави.

Проте наявність у державному інформаційному просторі 
«сторонніх» підсистем не варто сприймати як кризу системи. 
Державна інформаційна політика україни має враховувати се-
редовище свого існування і з урахуванням цього вибудовувати 
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систему власної інформаційної безпеки. критерієм здорового 
інформаційного поля є прийняття розумних державних рішень 
у разі стабільної політичної системи в країні. Будь-яка зміна в 
стані інформаційного поля має піддаватися ретельному аналізу. 
Якщо спостерігається інформаційна активність у рамках однієї 
тематики і одночасно відбувається стабільне збільшення кількос-
ті осіб, що змінили свою точку зору на ту, яка несе в собі загрозу 
раціонального вирішення, то йдеться про інформаційну опера-
цію. Якщо підсумком інформаційної кампанії стали здорові по-
літичні рішення і відбулися позитивні зміни в суспільстві, можна 
робити висновок про її позитивний вплив. в іншому разі — про 
шкоду інформаційних дій.

ступінь критичності стану інформаційного простору дер-
жави слід пов’язувати:

— з кількістю іноземних інформаційних суб’єктів;
— з потенціалом впливу інформаційного продукту того чи 

іншого суб’єкта;
— зі здатністю впливати на свідомість громадськості групою 

інформаційних суб’єктів [26].
Присутність в україні зарубіжних неурядових організацій та 

різних фондів має відслідковуватися інформаційними аналіти-
ками і контролюватися компетентними органами. їх діяльність 
має бути спрямована на надання допомоги, а не нанесення гу-
манітарної шкоди суспільству. організації, які не підпадають під 
цю аксіому (наприклад організації інформаційного тероризму) 
не повинні допускатися не тільки в україну, а й в інформацій-
не поле україни, переконаний в. Гусаров [26]. у цьому контексті 
варто зробити акцент на тому, що україна, як незалежна держава, 
сама визначає свою державну політику, а, отже, й інформаційну 
політику. на передній план у формуванні інформаційної політи-
ки мають вийти законодавчі норми, які сформують концепцію, 
визначивши, кому і як можна працювати в інформаційному полі 
україни.

відповідно до рішення рнБо україни від 1 березня 2014 
року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 
безпеки, суверенітету і територіальної цілісності україни» [27] 
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і звернення ради національної безпеки і оборони україни від 6 
березня 2014 р. № 242/2-5-1 національна рада україни з питань 
телебачення та радіомовлення звернулася до об’єднань провай-
дерів програмної послуги — спілки кабельного телебачення, 
всеукраїнської асоціації операторів кабельного телебачення і те-
леінформаційних мереж, асоціації «укртелемережа», телекому-
нікаційної палати україни, асоціації «західноукраїнська гільдія 
операторів кабельного телебачення», асоціації правовласників 
та постачальників контенту, асоціації телевізійно-інформацій-
них мереж криму та керівництва кабельних операторів, таких 
як «воля», укртелеком, «тріолан», «Датагруп», «Фарлеп інвест», 
«інформаційні технології», «віасат» та інших з вимогою припи-
нити ретрансляцію у своїх мережах передач російських телека-
налів «россия 24», орт (Первый канал всемирная сеть), «ртр 
Планета», «нтв-Мир» [28].

Проте, на думку вітчизняного експерта а. Біденка, закриття 
телевізійних ефірів не дасть ефекту без сучасної стратегії та док-
трини інформаційної безпеки. відсутність в україні єдиного ін-
формаційного центру протидії пропаганді тероризму за прикла-
дом британського центрального офісу інформації, який існував 
до 2011 року, не дає змоги створити дієву блокаду для терорис-
тичної інформації. «сама тільки підтримка Європи не значить 
нічого, якщо ми не готові системно захищати свій інформацій-
ний простір. відповідний інститут мав би першочергово розро-
бити нову доктрину інформаційної безпеки із залученням екс-
пертів та разом із зМі реалізувати її в найкоротші терміни» [29].

такий центр, в ідеалі — на базі рнБо, мав би виконувати 
наступні завдання:

— збирати інформацію та аналізувати пропаганду терорис-
тів із виробленням відповідних аргументованих відповідей;

— працювати з громадським сектором, формувати експерт-
ний пул, у тому числі з експертів зі сходу україни;

— піарити роботу державних органів;
— організувати централізовану роботу зі зМк — зокрема, 

має бути повний доступ до всіх публічних очільників контртеро-
ристичних операцій;
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— контролювати закриття ефірів для терористів, не допус-
кати їх до зМі;

— розробляти соціальну рекламу, спрямовану на підтримку 
населення і патріотизму;

— виконувати інші функції, спрямовані на ефективну про-
тидію пропаганді терористів [29].

необхідно розробити концепцію протистояння пропаганді 
відповідно до існуючих загроз, а саме:

а) чітко вказувати винуватих у подіях;
б) апелювати до законодавства;
в) заспокоювати населення і пропонувати ефективні шляхи 

захисту;
г) поширювати інформацію про злочини терористів проти 

мирного населення і про захист з боку державних органів;
д) забезпечувати діалог із владою, демонструвати впевне-

ність і успішність операцій тощо [29].
Принципи ведення державної інформаційної політики в 

умовах агресії свого часу запропонував відомий російський вче-
ний а. Манойло у своїй монографії «Державна інформаційна 
політика в особливих умовах», стверджуючи, що «інформацій-
но-психологічна війна — це і є бойові дії, сплановані відповідно 
до піар-сценаріїв, мета яких — не знищення живої сили і техніки 
супротивника, а досягнення бажаного піар-ефекту» [30, с. 159]. 
на думку в. Гусарова, російська Федерація взяла цю теорію на 
озброєння і з успіхом для себе використовує її у своїй агресив-
ній зовнішній політиці щодо україни, Грузії і т. д. [31]. інформа-
ційна кампанія в російських зМк, що супроводжує озброєний 
конфлікт на сході україни, слідуючи цій теорії, спрямована не 
тільки на свідомість росіян і українців, а й на громадян тих країн, 
які тією чи іншою мірою негативно ставляться до політичного 
курсу кремля. Як результат, інформаційна складова агресії йде 
попереду, а військова або силова складова виходить на перший 
план тільки в кінці. саме така ситуація спостерігалася в криму 
і на Донбасі.

аналізуючи та оцінюючи контрпропагандистські зусил-
ля україни, фахівці національного інституту стратегічних до-
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сліджень при Президентові україни, констатують їх відносну 
ефективність у площині більш-менш своєчасного дезавуювання 
негативного контенту, відзначаючи, що реагування мало несис-
темний, переважно ситуативний характер, яке пояснюється від-
сутністю в україні цілісної загальнодержавної стратегії зовніш-
ньополітичного інформування та протиборства, майже повною 
відсутністю необхідних засобів та фахівців відповідного рівня, 
якими оперує, наприклад, створена ще наприкінці 2005 р. росій-
ська корпорація Russia today [32].

найбільш ефективним, на думку експертів, механізмом, що 
стримував агресивну кампанію (як на інформаційному, так і ре-
альному рівні) стало використання громадської журналістики та 
максимально широке висвітлення того, що відбувається в режи-
мі он-лайн. «в умовах, коли російська сторона намагалась ство-
рити виключно прийнятне для неї «постановочне» тло подій, он-
лайнові трансляції з місця подій із використанням інструментів 
типу «Stream-тв» дозволило дезавуювати більшість провокацій-
них заяв, а в окремих випадках — попередити провокації з боку 
озброєних людей» [32].

народними депутатами україни і. стойком, о. кузьмуком 
та Ю. сиротюком було розроблено та зареєстровано проект за-
кону україни «Про засади інформаційної безпеки україни» [33]. 
основною метою державної політики з питань інформаційної 
безпеки, на переконання авторів законопроекту, є захист ін-
формаційного суверенітету, збереження духовних і культурних 
цінностей українського народу, розвиток його національної са-
моідентичності та цивілізаційної єдності, створення в україні 
розвиненого інформаційного суспільства, національного інфор-
маційного простору, перетворення україни в інформаційно-роз-
винену державу і повноправного учасника життєдіяльності євро-
пейської та міжнародної спільноти.

у Пояснювальній записці до законопроекту його автори 
стверджують, що актуальність прийняття спеціального зако-
ну, спрямованого на врегулювання засад державної політики та 
системи забезпечення інформаційної безпеки україни зумовле-
на тим, що у 2014 р. на території автономної республіки крим, 
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окрім перебування військового контингенту російської Федера-
ції, здійснювався інформаційно-психологічний тиск на населен-
ня україни з боку засобів масової інформації вказаної іноземної 
держави, спостерігалася інформаційна експансія в національ-
ний інформаційний простір україни, захоплювались стратегічні 
об’єкти української телекомунікаційної інфраструктури. усе це 
відбувалося на тлі масованого і агресивного інформаційного на-
ступу російської пропаганди, яка всупереч європейським стан-
дартам у сфері засобів масової інформації намагалася розпалю-
вати в україні, зокрема в криму, міжнаціональну ворожнечу та 
сепаратистські настрої, посягала на державний суверенітет і те-
риторіальну цілісність україни [34].

основними принципами забезпечення інформаційної без-
пеки україни, згідно з проектом закону, зокрема, є:

— пріоритетність захисту прав і свобод людини і громадяни-
на в інформаційній сфері;

— своєчасність і адекватність заходів захисту життєво важ-
ливих національних інтересів україни від реальних і потенцій-
них загроз інформаційній безпеці;

— достовірність, повнота та неупередженість інформації;
— обмеження доступу до інформації виключно на підставі 

закону;
— гармонізація особистих, суспільних і державних інтересів, 

відповідальність всього українського народу за забезпечення ін-
формаційної безпеки;

— розмежування повноважень, взаємодія та відповідаль-
ність державних і недержавних суб’єктів забезпечення інформа-
ційної безпеки;

— пріоритетність розвитку національних інформаційних 
технологій, ресурсів, продукції та послуг;

— можливість задіяння в інтересах забезпечення інформа-
ційної безпеки україни систем і механізмів міжнародної та ко-
лективної безпеки [33].

законопроектом пропонується створити центральний ор-
ган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сфері інформа-
ційної безпеки — національну комісію, що здійснює державне 
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регулювання з питань інформаційної безпеки (далі — нацкомі-
сія інформбезпеки), яка підпорядковується кабінету Міністрів 
україни та підконтрольна Президентові україни [33].

До основних завдань нацкомісії інформбезпеки належать:
— участь у розробленні та забезпечення реалізації державної 

політики з питань інформаційної безпеки;
— моніторинг стану забезпечення інформаційної безпеки 

україни та здійснення державного регулювання у цій сфері;
— координація діяльності державних органів з питань ін-

формаційної безпеки [33].
Проте згідно з висновком Головного науково-експертного 

управління верховної ради україни до законопроекту є чима-
ло зауважень [35]. зокрема, конституція україни не передбачає 
створення центральних органів виконавчої влади із спеціальним 
статусом за рішеннями верховної ради украйни, як це передба-
чено в законопроекті. такий орган може бути створений лише 
кабінетом Міністрів україни. отже, чимало положень законо-
проекту потребують доопрацювання і уточнення з метою їх узго-
дження з іншими законодавчими актами з питань інформаційної 
безпеки і боротьби з комп’ютерною злочинністю та наповнення 
конкретним нормативним змістом.

Медіа-юрист інституту масової інформації (іМі) р. Голо-
венко вважає, що законопроект взагалі може зашкодити інфор-
маційній безпеці, оскільки перенасичений теоретичними по-
ложеннями, а створена нацкомісія інформбезпеки може стати 
черговим органом, на кшталт національної експертної комісії із 
захисту суспільної моралі, «неспроможним регулювати довірену 
йому сферу, діяльність якого викликає хіба глузування. ефек-
тивне забезпечення інформаційної безпеки має базуватися, на-
самперед, на ефективній діяльності державних органів (із чим в 
україні величезна проблема), скеровуваних відповідною страте-
гією. наявність же окремого закону з цього питання є другоряд-
ним аспектом», — переконаний р. Головенко [36].

Медіа-експерт з питань інформаційної безпеки Д. золоту-
хін вважає, що поки доопрацьовується законопроект, необхідно 
робити серйозні кроки із просування українських ідей в інфор-
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маційному просторі, пропонуючи створити громадську органі-
зацію — «Громадський координаційний центр інформаційної 
безпеки україни», який вибудовуватиме «певну платформу для 
систематизації і координації роботи в інформаційному просторі 
з відстоювання інтересів україни» [37].

ключовим напрямом роботи Громадського координаційно-
го центру, на думку експерта, має стати «трансляція нашої пози-
ції, пояснення, що насправді відбувається», для, зокрема, грома-
дян росії, «котрі більш-менш нейтрально ставляться до україни і 
готові отримувати об’єктивну інформацію» [37].

серед основних напрямів діяльності Громадського коорди-
наційного центру — робота в східних регіонах україни. важли-
вою у цьому напрямі видається реалізація Фондом «Демокра-
тичні ініціативи» імені ілька кучеріва проекту «інформаційна 
безпека в контексті українсько-російської кризи: технології, 
інструменти, можливості протидії», який передбачав низку за-
ходів у різних регіонах україни. зокрема, зустрічі та обговорен-
ня на цю тему були проведені з представниками громадського 
сектору, місцевих органів влади, викладачів, студентів і зМк 
в Харкові, одесі, луганську, Донецьку, Херсоні, Миколаєві та 
києві [38].

народний депутат україни М. княжицький, будучи переко-
наним, що «саме на приховану пропаганду ворожих україні ідей 
припадає значна частка відповідальності за те, що ряд громадян 
україни готові підтримувати тероризм, чинять перешкоди анти-
терористичним заходам, паплюжать українські державні симво-
ли тощо», зареєстрував законопроект № 4443а «Про внесення 
змін до деяких законів україни щодо захисту інформаційного 
телерадіопростору україни» [39], пропонуючи на законодавчо-
му рівні заборонити розповсюдження фільмів і серіалів, у яких 
міститься популяризація російських правоохоронних органів і 
військ та популяризуються цінності кримінальної субкультури.

законопроект передбачає додати до закону україни «Про кі-
нематографію» ст. 15-1, яка забороняє поширення таких фільмів 
і встановлює штраф за кожен випадок такого розповсюдження в 
розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат [39]. зазначені в 
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цій статті обставини стають однією з підстав для відмови у видачі 
державного посвідчення на право розповсюдження і демонстру-
вання фільмів (прокатного посвідчення).

водночас М. княжицький пропонує вказати в законі укра-
їни «Про телебачення і радіомовлення» про недопущення ви-
користання телерадіоорганізацій для поширення заборонених 
фільмів і серіалів, а також покласти контроль за цим на націо-
нальну раду україни з питань телебачення і радіомовлення [39]. 
у разі виявлення ознак порушень, нацрада застосовує до мов-
ників санкції, а також складає про це відповідний акт та передає 
його центральному органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері кінематографії для вжиття заходів, перед-
бачених законодавством.

на наше переконання, питання створення системи інфор-
маційної безпеки україни на сьогодні одне з ключових питань 
державної політики, що стосується сфер:

— внутрішньої політики україни — захист внутрішнього ін-
формаційного простору є пріоритетом Міністерства внутрішніх 
справ і служби безпеки україни;

— зовнішньої політики — забезпечення суверенітету краї-
ни, зміцнення державних позицій україни, перешкоджання зо-
внішній інформаційній експансії є компетенцією Міністерства 
закордонних справ україни та служби зовнішньої розвідки;

— оборонної сфери — захист незалежності, суверенітету, 
державної та територіальної цілісності зобов’язане забезпечува-
ти Міністерство оборони україни;

— соціальної і духовної сфери — забезпечення інформацій-
ного і культурного впливу в україні й за кордоном мають здій-
снювати: Міністерство культури, Міністерство соціальної полі-
тики та Міністерство закордонних справ україни;

— інформаційної сфери — пошук та надання інформаційних 
каналів для інформування громадськості, а також захист держав-
них інформаційних ресурсів мають забезпечувати: національна 
рада україни з питань телебачення та радіомовлення, Держав-
ний комітет телебачення і радіомовлення україни, Міністерство 
інфраструктури україни та ін.
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варто погодитися з рекомендаціями вітчизняного дослід-
ника р. Марутяна щодо вдосконалення політики забезпечення 
інформаційної безпеки україни, серед яких, зокрема, доручити:

– кабінету міністрів україни — створити єдиний держав-
ний орган для контролю та державного регулювання сфери ін-
формаційної безпеки;

– службі безпеки україни — провести оцінку вразливості 
об’єктів можливих терористичних посягань щодо кіберзагроз;

– Міністерству внутрішніх справ україни — посилити охо-
рону обласних державних телерадіокомпаній, особливо у Мико-
лаївській, Херсонській, одеській, Донецькій, луганській, Хар-
ківській областях та місті києві;

– Міністерству оборони україни — організувати медіа-су-
провід проведення ато, забезпечивши журналістам (перш за 
все, іноземним) їх постійне перебування на місці бойових дій;

– Міністерству закордонних справ україни — посилити ро-
боту з представниками української діаспори та об’єднань україн-
ців за кордоном з метою розповсюдження об’єктивної інформа-
ції та спростування дезінформації про ситуацію в україні;

– Державному комітету телебачення і радіомовлення украї-
ни — забезпечити контроль за об’єктивним та своєчасним висвіт-
ленням подій, що відбуваються в нашій державі, всіма підприєм-
ствами, установами та організаціями, що належать до сфери його 
управління (зокрема — «всесвітня служба «українське телебачен-
ня і радіомовлення», «Перший ukraine» та «укрінформ») [40].

3.4. інформаційна безпека україни в умовах  
російської агресії
інформаційна безпека є важливою складовою державної 

політики будь-якої країни. Для україни в умовах реального вій-
ськового протистояння та інформаційної війни з російською 
Федерацією (яка, власне, триває з дня проголошення незалеж-
ності) практичне впровадження механізмів інформаційної без-
пеки є надзвичайно важливим і актуальним.

з початком подій у листопаді 2013 р. в україні, які отрима-
ли назву «Євромайдан» та «революція гідності», особливо гостро 
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проявилися усі прорахунки у вітчизняній інформаційній сфері 
за попередні роки. саме в цей період агресивна інформаційна 
політика російської Федерації позначилася на викривленні та 
спотворенні образу україни у світі, зокрема, у самій же росії. 
тільки завдяки активному висвітленню цих подій європейськи-
ми і світовими медіа (Reuters, CNN, Al’jazira, AP, TVP, BBC та 
ін.) була порушена практика отримання інформації про україну 
із російських джерел. однак ситуація ще раз засвідчила гостру 
необхідність створення в україні власної системи поширення ін-
формації у світовий інформаційний простір та розробки дієвих 
механізмів протидії інформаційній агресії.

водночас, цілеспрямованим поширенням інформації про 
україну за кордон активно зайнялися вітчизняні соціальні медіа, 
які під час революції гідності стали одним із головних каналів 
одержання оперативної інформації для традиційних зМі, що дає 
підстави стверджувати про становлення та розвиток в україні 
«громадської журналістики». наприклад, група «інформацій-
ний спротив» системно веде спрямовану політику викриття та 
спростування неправдивої інформації про події в україні, про 
відносини україни і росії. Підготовлені експертами аргументо-
вані матеріали перекладаються різними мовами (англійською, 
німецькою, французькою, чеською, болгарською та ін.) і поши-
рюються інформаційними каналами світових медіа [41].

на початку 2014 р. на території автономної республіки 
крим, окрім перебування військового контингенту російської 
Федерації, здійснювався інформаційно-психологічний тиск на 
населення україни з боку засобів масової інформації іноземної 
держави, спостерігалася інформаційна експансія в національ-
ний інформаційний простір україни, захоплювались стратегічні 
об’єкти української телекомунікаційної інфраструктури. усе це 
відбувалося на тлі масованого і агресивного інформаційного на-
ступу російської пропаганди, яка всупереч європейським стан-
дартам у сфері засобів масової інформації намагалася розпалю-
вати в україні, зокрема в криму, міжнаціональну ворожнечу та 
сепаратистські настрої, посягала на державний суверенітет і те-
риторіальну цілісність україни [37].
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у зв’язку з поширенням російською Федерацією недосто-
вірної, неповної, упередженої інформації про україну та нама-
ганнями маніпулювати суспільною свідомістю в україні і за її 
межами виконуючий обов’язки Президента україни о. турчинов 
1 травня 2014 р. підписав указ «Про рішення ради національної 
безпеки і оборони україни від 28 квітня 2014 р. «Про заходи щодо 
вдосконалення формування та реалізації державної політики у 
сфері інформаційної безпеки україни» № 449/2014 [42].

рнБо доручила кабінету Міністрів україни розробити за-
конопроект щодо протидії інформаційній агресії іноземних дер-
жав, передбачивши, зокрема, визначення механізму протидії 
негативному інформаційно-психологічному впливу, у тому чис-
лі шляхом заборони ретрансляції телевізійних каналів, а також 
щодо запровадження для іноземних засобів масової інформації 
системи інформування та захисту журналістів, які працюють у 
місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, під 
час ліквідації небезпечних злочинних груп [43]. крім того кабі-
нет Міністрів україни мав опрацювати питання щодо створен-
ня національної захищеної операційної системи, національного 
антивірусного програмного забезпечення, спеціальних програм-
них і технічних засобів захисту державних інформаційних ресур-
сів, інформаційно-комунікаційної мережі та медіа-холдингу для 
поширення у світі об’єктивних відомостей про суспільно-полі-
тичну ситуацію в україні.

також за участю національного інституту стратегічних до-
сліджень, служби безпеки україни, інших державних органів 
мало бути розроблено окремий законопроект про кібернетичну 
безпеку україни, а також удосконалено систему формування та 
реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки 
україни шляхом внесення змін до законів україни «Про осно-
ви національної безпеки україни», «Про інформацію», «Про за-
хист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», 
«Про службу безпеки україни», «Про Державну службу спеці-
ального зв’язку та захисту інформації україни» та ін. [44].

Міністерству закордонних справ україни доручено розро-
бити порядок аналізу інформаційних матеріалів іноземних зМк, 
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що мають представництва в україні, з метою впровадження ді-
євого механізму акредитації журналістів, працівників зМк; ужи-
ти заходів до активізації міжнародного співробітництва з питань 
протидії негативним інформаційно-психологічним впливам та 
кібернетичній злочинності. сБу, Держприкордонслужбі, Держ-
міграційній службі необхідно вживати заходів у межах своєї ком-
петенції під час вирішення питань, пов’язаних із перебуванням 
на території україни іноземців та осіб без громадянства, зокрема 
журналістів, телеоператорів, інших працівників зМк, а також 
заходів щодо захисту національної безпеки в інформаційній сфе-
рі, охорони громадського порядку [44].

із розвитком національної системи глобального мовлення 
тісно пов’язане питання налагодження ефективного «управлін-
ня новинами» про україну з боку держави (менеджмент новин, 
спін-докторство). загальноприйнятою практикою у світі є утво-
рення служб, що за допомогою спеціально розроблених механіз-
мів опікуються поширенням повідомлень про країну. одним із 
перших прикладів створення таких органів у країнах світу став 
комітет стратегічних комунікацій (Strategic Communication Unit) 
у великобританії. україна ж пішла шляхом створення Міністер-
ства інформаційної політики. 2 грудня 2014 р. верховна рада 
україни проголосувала за проект Постанови № 1008 «Про фор-
мування складу кабінету Міністрів україни», зокрема про при-
значення Ю. стеця міністром інформаційної політики україни 
[45].

тільки через півтора місяця, 14 січня 2015 р. кабінет Мі-
ністрів україни прийняв Постанову № 2 «Питання діяльності 
Міністерства інформаційної політики україни», якою утворив 
Міністерство інформаційної політики україни та затвердив По-
ложення про міністерство [46]. основними завданнями Мініс-
терства, згідно цієї Постанови, є: забезпечення інформаційного 
суверенітету україни, зокрема з питань поширення суспільно 
важливої інформації в україні та за її межами, а також забезпе-
чення функціонування державних інформаційних ресурсів; за-
безпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо 
поширення суспільно важливої інформації.
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у рамках роботи експертної ради при Міністерстві інфор-
маційної політики україни у 2015 р. розпочалася робота над 
Доктриною інформаційної безпеки україни та концепцією 
інформаційної безпеки україни. указом Президента україни 
від 25 лютого 2017 р. № 47/2017 введено в дію рішення ради 
національної безпеки і оборони україни від 29 грудня 2016 р. 
«Про Доктрину інформаційної безпеки україни», проект якої 
«внесений членом ради національної безпеки і оборони укра-
їни, Міністром інформаційної політики україни Ю. стецем та 
розроблений Міністерством інформаційної політики україни» 
[47]. концепція інформаційної безпеки так і залишилася на 
стадії проекту.

Як сказано у загальних положеннях, «Доктрина інформа-
ційної безпеки україни визначає національні інтереси україни в 
інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети 
державної політики в інформаційній сфері» [47]. Проте метою 
реалізації визначено «уточнення засад формування та реалізації 
державної інформаційної політики» виключно «щодо протидії 
руйнівному інформаційному впливу російської Федерації в умо-
вах розв’язаної нею гібридної війни», що, на наше переконання, 
суттєво звужує вектори впливу цього документу.

До позитиву цього документу, на наш погляд, варто віднести 
нормативне визначення низки термінів: стратегічні комуніка-
ції, урядові комунікації, та кризові комунікації, що розмежовує 
їх проблематику та дозволяє позбутися дублювання завдань і за-
ходів, що реалізуються різними державними органами україни. 
вперше на рівні нормативного акту закріплено термін «страте-
гічний наратив», який є одним із ключових щодо забезпечення 
інформаційного безпеки.

не зважаючи на певну ейфорію окремих експертів-оптиміс-
тів щодо «перезавантаження Міністерства інформаційної полі-
тики україни» та народження «фактично нового силового міні-
стра Ю. стеця» з прийняттям Доктрини інформаційної безпеки 
україни, декілька застережень:

— Доктрина об’єктивно є декларативним документом, що 
визначає стратегічні вектори впливу, але необхідна розробка та 
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впровадження наступних нормативно-правових актів, що окрес-
лять та забезпечать механізми її реалізації;

— розділом 6 «Механізм реалізації Доктрини» визначено 
близько десяти центральних органів влади від Міністерства обо-
рони україни до Державного агентства україни з питань кіно 
при традиційній відсутності координації дій та механізмів вза-
ємодії між собою;

— у Міністерстві інформаційної політики україни може 
утворюватися «допоміжний орган» для «сприяння координації 
діяльності органів виконавчої влади та взаємодії з іншими дер-
жавними органами в інформаційній сфері», попри те, що ко-
ординаторами визначено: раду національної безпеки і оборони 
україни, кабінет Міністрів україни та саме Мінінформполітики;

і, повертаючись до мети Доктрини, якою визначено: «уточ-
нення засад формування та реалізації державної інформаційної 
політики», що, на наше переконання, мала б визначати концеп-
ція державної інформаційної політики україни.

в умовах ескалації загроз в інформаційній сфері, що поста-
ли перед україною, актуалізується проблема забезпечення про-
ведення єдиної інформаційної політики та формування єдиного 
інформаційного простору на території держави, інформаційні ме-
седжі від представників органів державної влади усіх рівнів мають 
сприйматися як офіційна позиція україни щодо подій, які відбу-
ваються в контексті російсько-українського протистояння. ця по-
зиція має бути лаконічно сформульованою, чіткою і зрозумілою.

висновки до розділу 3
аналіз сучасного стану інформаційної безпеки як 

невід’ємної складової державної інформаційної політики та на-
ціональної безпеки україни свідчить про необхідність подаль-
шого визначення пріоритетних напрямів розвитку і вдоскона-
лення державної політики захисту інформаційного суверенітету 
та протидії негативним інформаційним впливам на індивідуаль-
ну і суспільну свідомість.

здійснена спроба доктринально визначити питання інфор-
маційної безпеки. Проте за відсутності розроблених документів 
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наступного рівня — концепцій, стратегій, програм за конкретни-
ми напрямами, які мали б скласти цілісну основу правового ре-
гулювання інформаційної сфери та забезпечення інформаційної 
безпеки україни, їх рівень не в повній мірі відповідає потребам 
українського суспільства.

на сьогодні медіа-простір україни, на переконання вітчиз-
няних експертів, практично не контролюється суспільством, не-
ефективно контролюється державою і не є національним у сенсі 
домінування в ньому неукраїнського продукту. Близькою до нуля 
є інформаційна присутність нашої країни у світі. україна до цієї 
пори не досягла інформаційного суверенітету, не виробила ді-
євих важелів опору культурній та економічній зовнішній експан-
сії у сфері масових комунікацій. штучна інформаційна ізоляція 
громадян шляхом механічного «огородження» свого комуніка-
тивного середовища дає короткочасний позитивний ефект при 
гальмуванні розвитку країни та відсуванні її на периферію світо-
вого розвитку в довгостроковій перспективі. існує альтернатива, 
яка є значно складнішою у реалізації, проте оптимальною для 
україни: політико-правова модернізація суспільства, паритетна 
участь україни у світовому інформаційному обміні на основі збе-
реження та примноження власних духовно-культурних ціннос-
тей, вироблення сучасної української ідентичності.

на основі аналізу моделей сучасної структури інформацій-
ної безпеки держави проведене дослідження дало змогу розши-
рити поняття «інформаційна безпека» і визначити цю дефініцію 
як комплекс системних превентивних заходів із надання гарантій 
захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільству 
й державі від негативних інформаційних впливів в економіці, вну-
трішній і зовнішній політиці, у науково-технологічній, соціокуль-
турній та оборонній сферах, системі державного управління; са-
мостійного й незалежного розвитку всіх елементів національного 
інформаційного простору та забезпечення інформаційного суверені-
тету країни; захисту від маніпулювання інформацією, дезінформу-
вання, впливів на свідомість, підсвідомість та психіку як індивіда, 
так і суспільства в цілому; спроможність держави нейтралізувати 
чи послабити дію внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз.
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Для повноцінного забезпечення інформаційної безпеки 
україни, враховуючи сучасну геополітичну ситуацію та умови 
соціально-економічного розвитку українського суспільства, зо-
крема, необхідно: створення реєстру інформаційних ресурсів 
держави, розробка регламенту інформаційної взаємодії органів 
державної влади і місцевого самоуправління, нормативне закрі-
плення відповідальності посадовців і громадян за дотримання 
вимог інформаційної безпеки, впровадження сучасних методів 
і технічних засобів, що забезпечать комплексний захист інфор-
маційних систем. водночас, забезпечення інформаційної без-
пеки, що оберігає масову свідомість від негативних впливів, які 
заважають формуванню національної ідентичності і, відповідно, 
збереженню національно-культурного суверенітету українсько-
го інформаційного простору, може бути здійснене не стільки 
технологічними (як у разі безпеки інформації чи інформаційних 
систем), скільки соціальними факторами, насамперед, — послі-
довною інформаційною політикою.

в умовах ескалації загроз, що постали перед україною в 
інформаційній сфері, надзвичайно актуальними є: захист ін-
формаційного суверенітету; збереження духовних і культурних 
цінностей українського народу; розвиток його національної са-
моідентичності та цивілізаційної єдності; формування в україні 
розвиненого інформаційного суспільства, створення національ-
ного інформаційного простору; перетворення україни в інфор-
маційно розвинену державу і повноправного учасника життєді-
яльності європейської та міжнародної спільноти.
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аДМініСтрування в СФері СуСПільнИХ 
віДноСИн: оСвіта-еконоМіка-ДерЖава

4.1. інструменти державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності:  
антикризова політика економічної дипломатії
антикризові процеси з боку держави здійснюються шляхом 

використання інструментів організаційно-економічного, нор-
мативно-правового впливу, які направлені на захист суб’єктів 
національного ринку від кризових явищ.

однією з головних задач економічної політики держави є 
визначення та формування власної моделі економічного розвит-
ку відповідно до сучасного стану економіки країни, її ресурс ного 
потенціалу (трудових й природних ресурсів, науково-технічної 
бази), особливостей соціально-політичних відносин, ступеня 
участі країни в міжнародному поділі праці, її геополітичного по-
ложення. в практиці державного управління модель економіч-
ного розвитку має назву стратегія економічного розвитку.

стратегію економічного розвитку країни можна визначити 
як економічну політику уряду, розрахо вану на тривалий термін, 
спрямовану на досягнення основної мети соціально-економіч-
ного розвитку. значення економічної складової зовнішньої по-
літики держави постійно зростає. це пов’язано із сучасними 
світовими тенденціями — глобалізації та інтеграції національних 
економік у світове господарство.

Дослідження питань, пов’язаних із державним управлінням, 
розкриваються у працях багатьох вітчизняних вчених о. андрій-
ко, о. Бандурки, н. нижник, в. цвєткова та інших та зарубіж-
них — а. алехіна, Б. Габричидзе, Д. зеркіна, в. ігнатова, Ю. коз-
лова, а. омарова, а. радченко, та ін. економічну дипломатію 
сьогодні досліджують і аналізують та відомі вчені, як в. а. вер-
гун, р. о. заблоцька, і. Д. іванов, о. Є. ліхачов, л. М. капіца, 
в. ніжник, т. в. зонова, о. сагайдак, к. а. Фліссак, а. Г. савой-
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ский, в. Д. Щетинін в контексті її ролі та значення, механізмів 
функціонування, доцільності, переваг та економічних вигід від її 
реалізації. роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній 
діяльності країни вивчала в. М. Барановська. в. а. вергун про-
аналізував потенціал економічної дипломатії як фактор реаліза-
ції зовнішньоекономічних пріоритетів україни.

нові глобальні виклики та світові економічні кризи обумов-
люють трансформацію міжнародних політичних та економічних 
відносин. розвиток сучасної міжнародної економічної системи 
характеризують дві протилежні тенденції: постійне зростання 
конкуренції та спроби перерозподілу сфер впливу та ринків се-
ред основних акторів; розвиток міжнародної кооперації, ство-
рення міжнародних організацій різного рівня.

роль держави, як і раніше, залишається суттєвою, проте 
кількість акторів на «дипломатичній арені» збільшується і розпо-
діл сил між ними та набір інструментів змінюються. в сучасних 
умовах грань між зовнішньою і внутрішньою політикою посту-
пово зникає, деякі внутрішні проблеми, зокрема економічного 
характеру, окремих країн можуть бути успішно вирішені на рівні 
міжнародної співпраці.

зовнішня політика ж являє собою діяльність держави за 
межами його політичних кордонів, або ж весь комплекс рішень 
і дій держави, що відносяться до зовнішнього сфері його діяль-
ності. у розпорядженні держави знаходяться інструменти і ме-
тоди, за допомогою яких воно реалізує свої зовнішньополітичні 
завдання. інструменти і методи реалізації зовнішньополітичних 
завдань взаємопов’язані і являють собою статичний і динаміч-
ний аспекти однієї реальності.

виклики сучасності, а також процеси глобалізації, з одно-
го боку, та інтеграції національних економік у світове господар-
ство, з іншого, зумовлюють економізацію зовнішньої політики. 
так, економізація зовнішньої політики обумовлена наступними 
факторами: зростання обсягів світової економіки та глобалізація 
(збільшення кількості економічних операцій транскордонного 
та наднаціонального характеру); загострення проблем глобаль-
ного характеру (продовольча безпека, зміни у кліматі, загрози 
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для навколишнього середовища, епідемії, міжнародний теро-
ризм тощо). вирішення цих проблем потребує консолідації між-
народних зусиль та ресурсів; поява на міжнародній арені таких 
акторів, яких тнк, громадські організації та ін., та їх вплив на 
зовнішню та внутрішню політику держав; процес міжнародної 
регіональної інтеграції та створення регіональних економічних 
інтеграційних об’єднань.

в наслідок цих процесів потребує активізації діяльність ди-
пломатичної служби за кордоном, направлена на просування 
економічних інтересів національного бізнесу країни за її меж-
ами. в сучасних умовах державам необхідно постійно вдоскона-
лювати традиційно використовувані інструменти і засоби між-
народної співпраці, але передусім існує потреба у розробці нових 
форм, методів та інституцій, які б могли адекватно відповідати 
змінам і тенденціям розвитку зовнішньоекономічних контактів 
та дозволили б сформувати механізм ефективного вирішення 
проблем та врегулювання суперечок, які постійно виникають. 
систему таких інструментів і методів представляє економічна 
дипломатія, значення якої в останні роки суттєво зросли.

Модель мирної (дипломатичної) взаємодії держав закрі-
плена за допомогою комплексу інституціональних (формаль-
них, кодифікованих, і неформальних) заходів (міжнародних і 
дипломатичним правом, дипломатичним етикетом, усталеними 
дипломатичними традиціями і т. д.), що визначають і регламен-
тують форми і способи взаємодії держав.

традиційною сферою дипломатичної діяльності є міждер-
жавні політичні відносини. основним завданням дипломатії в 
даній області, як національної, так і багатосторонньої, є забез-
печення миру і безпеки.

зростання взаємозалежності країн, викликаної поглиблен-
ням міжнародного поділу праці, зрощенням національних еко-
номік у результаті транснаціоналізації господарської діяльності 
радикально змінили умови співіснування держав, підвищивши 
їх вразливість від зовнішніх факторів. у результаті, з’явилися 
нові загрози національній і міжнародній безпеці, контроль над 
якими, або зниження ризику яких, практично не під силу одній 
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державі або групі держав. Більш того, природа цих нових загроз 
відрізняється від природи традиційних загроз національній без-
пеці.

враховуючи об’єктивні перешкоди, що стоять перед сучас-
ною національною дипломатією, можна таким чином визначити 
її мету: основною метою національної дипломатії є досягнення 
мирним шляхом максимально наближеного до ідеалу способу 
вирішення зовнішньополітичної завдання, поставленого держа-
вою перед національною дипломатією.

інструментами дипломатії є: діалог; переговори; організація 
та підтримання контактів (візитів, обміну делегаціями та ін.); по-
ширення і збір інформації, правові інструменти, і т. д., в даних 
процесах особливе місце займає держава.

інструментами багатосторонньої дипломатії є міжнародні, 
регіональні і міжрегіональні організації, до функцій яких входить 
субстантивне і технічне обслуговування країн-членів, включаю-
чи підготовку аналітичних матеріалів, раннє оповіщення, моні-
торинг, надання технічної та економічної допомоги, організація 
зустрічей, конференцій та ін.

економічні реалії останніх років переконливо свідчать про 
підвищення ролі міжнародної інтеграції та кооперації у загаль-
ному процесі розвитку світового співтовариства, посилення за-
гальносвітової тенденції формування єдиного глобального гос-
подарства.

«економічний інтерес допомагає забути дипломатичні непо-
розуміння», — вислів син цзиньпіна, лідера китайскої народної 
республіки влучно окреслює значення економічної дипломатії. 
та, в свою чергу, є прикладом поєднання креативної доброзич-
ливої економічної дипломатії та активної позиції країни: перехід 
від традиційного очікування країни до дій, пов’язаних із збіль-
шенням міжнародної участі кнр.

цікавим є міжнародний досвід реалізації економічної ди-
пломатії, кожна країна окремо має свій колорит та напрями. ак-
туальність питання економічної дипломатії оцінено в більшості 
країн світу, в особливості тих, що дбають про захист національ-
них інтересів, економічну та інші види безпеки, тощо.
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«90 % всієї дипломатичної роботи складається з економіч-
них питань», — оголошена думка Міністра іноземних справ Япо-
нії с. окіта підтверджує особливе місце економічної дипломатії 
в зовнішній політиці Японії, а економічні показники розвитку 
країни доводить їх ефективність.

не можна не погодитись з поглядом французького еконо-
міста і дипломата Г. каррон де ла карр’єр щодо ключової ролі 
економічної дипломатії нині у забезпеченні економічної безпеки 
держав, що в найближчому майбутньому сприятиме стабільності 
глобальної економічної системи.

список цитат, висловів, думок та поглядів про значення 
економічної дипломатії є довгим та влучним. разом з тим, це 
підтверджує необхідність розвитку та активізації діяльності в ре-
алізації принципів економічної дипломатії україни. 2016–2017 
роки є періодом 25-річчя встановлення дипломатичних відно-
син україни з більшістю країн світу (нині україну як суверенну 
державу визнали 174 країни світу і 171 встановила дипломатичні 
відносини), що дозволяє аналізувати, підводити дипломатичні 
підсумки та окреслювати подальші перспективи: відносне зміц-
нення національної безпеки, становлення енергетичної дипло-
матії поряд з відсутністю поглиблення відносин з ключовими 
партнерами україни, в тому числі україна-Єс; необхідність ди-
намізації розвитку економічної дипломатії.

враховуючи, що реалізація принципів економічної дипло-
матії пов’язана зі здійсненням торговельної політики держави, 
питання антикризової функції економічної дипломатії набуває 
особливої актуальності. кризові процеси обумовлюються різким 
загострення суперечностей, які виникають у процесі взаємодії 
окремих суб’єктів світогосподарських зв’язків. Покликання ди-
пломатії — забезпечення національної безпеки держави шляхом 
ведення переговорів. іншими словами, певна антикризова по-
літика для зменшення або скасування гострих кутів у співпраці 
двох або більше сторін. економічна дипломатія — це особливий 
фундаментальний антикризовий інструмент, тому що спрямова-
на саме на економічні інтереси країни. забезпечення національ-
ного інтересу і захист національної безпеки залишаються пріо-
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ритетними завданнями економічної дипломатії; вони органічно 
містять у собі позиції своїх національних факторів на світовому 
ринку, що розширюється. важливого значення набуває здатність 
економічної дипломатії працювати у випереджальному режимі, 
забезпечувати політичний заділ для просування економічних ін-
тересів. основними для економічної дипломатії стають поняття 
поєднання національного виробництва, традицій, національних 
пріоритетів. економічна дипломатія не тільки допомагає ви-
рішенню поточних і орієнтованих на найближче майбутнє за-
вдань, але також впливає на характер оцінок навіть віддалених 
суспільно-економічних перспектив.

в сучасних умовах, коли дипломатія набуває нових рис та 
потребує новітніх підходів, важливим стає поєднання досвіду та 
нетрадиційних форм дипломатії.

креативна дипломатія — творчий підхід до ведення та вза-
ємодії в міжнародних відносинах, рішення певних міжнародних 
завдань, що не підлягає традиційним правилам. Приклади креа-
тивної економічної дипломатії можна розрізняти як агресивного 
так і миролюбного характерів. наприклад, пінг-понгова дипло-
матія — обмін гравців китаю і сша в настільний теніс в 1970 
році. Підготовка до візита р. ніксона в кнр готували американ-
ські дипломати, які секретно відвідували китай з командами з 
тенісу — приклад доброзичливої дипломатії. відома «дипломатія 
канон’єрок» — приклад агресивних дипломатичних дій.

українська економічна дипломатія є основою реалізації 
її зовнішньої політики. традиційні форми реалізації дипло-
матії із застосуванням креативних, нетрадиційних форм є за-
порукою успіху та розвитку. економічна дипломатія дозволяє 
конкретизувати, чітко визначити діяльність з розвитку кра-
їни в ракурсі її зовнішньополітичних пріоритетів загалом та 
з урахуванням впливу держави. наведемо декілька прикладів 
міжнародного досвіду особливостей економічної дипломатії, 
враховуючи, що у 2016–2017 роках відзначається ціла низка 
25-річчя дипломатичних відносин україни з країнами світу, 
що спонукає до підведення підсумків та окреслення перспек-
тив подальших співпраць.
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у встановленні та розвитку дипломатичних відносин укра-
їни — угорщини, особливе місце належить питанням еконо-
мічної політики, як основи реалізації зовнішньої, в свою чергу, 
провідні принципи реалізації якої передбачені програмою «від-
криття на схід», а саме здійснення економічної експансії та пе-
ретворення Будапешту на європейський майданчик для ведення 
бізнесу. економічна дипломатія угорщини отримує підтримку 
на державному рівні (державний міністр), Мзс координує інші 
інституції, робота яких зосереджена на забезпеченні зростання 
експорту угорського малого та середнього бізнесу, залучення іно-
земних інвестицій, тощо.

Пріоритетами реалізації економічної політики Польщі є 
підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, сприяння за-
лученню інвестицій та активне просування польської економіки 
у світі. разом з тим, наявність залежності від ринків Єс та ряду 
інших проблем. розвиток економічної дипломатії представлено 
створеними в посольствах Польщі економічними підрозділами, 
що складаються з двох частин: економічного відділу та відділу 
сприяння інвестиціям. зазначеним відділам економіки Польщі 
поставлені три основні завдання:

1) підтримка і сприяння польській економіці;
2) підтримка і сприяння експортному потенціалу та лобію-

вання польських економічних інтересів в економічному і полі-
тичному середовищі партнерів;

3) просування економічних інтересів Польщі на міжнарод-
них форумах і в міжнародних інститутах.

економічний відділ посольства компетентно здійснює: оцін-
ку актуальною макроекономічної ситуації країни-партнера, аналіз 
динаміки та структури матеріального виробництва, інформування 
про рівень інфляції і цінової ситуації на ринку, моніторинг зовніш-
ньоторговельного обороту; відстеження ситуації на ринку праці, 
моніторинг надходження іноземних інвестицій, оцінку ситуації в 
регіонах, на місцях, а також в містах і промислових центрах, аналіз 
курсової політики і ситуації в банківсько-фінансовому секторі.

інформаційно-консультативна робота відділу сприяння 
торгівлі орієнтована, перш за все, на виробників продукції, екс-
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портерів, імпортерів, інвесторів. охоплює вона такі питання: 
інформування про юридично-правові умови ведення бізнесу на 
ринку партнера, податкову систему, надання даних про умови ді-
яльності в сфері зовнішньої торгівлі, технічні умови, санітарні, 
ветеринарні та інші вимоги, моніторинг та інформування про 
митні тарифи, надання інформації про товари, експорт або ім-
порт яких обмежується квотами або вимагає ліцензії, надання 
рекомендацій в питаннях вибору партнера для співпраці; вжиття 
заходів щодо дотримання вимог прозорості в справах регулюван-
ня оплати імпортерами товарів, здійснення превентивних дій, 
щоб уникнути розгляду справ в судах по польських суб’єктах зеД 
за кордоном, недопущення практики поборів і здирства хабарів 
в органах виконавчої влади та інших причетних установах в кра-
їнах перебування, надання інформації про ярмарках, виставках, 
конференціях і бізнес семінарах, інформування про можливості 
підтримки з боку дипломатичного представництва. Головна ува-
га економічних підрозділів посольств приділяється, звичайно, 
просуванню інтересів Польщі на ринках Європейського союзу.

цікавим є досвід Південної кореї. республіка корея з від-
сталої аграрної країни за 70 років перетворилася в розвинуту 
промислову країну з високим рівнем якості життя та високотех-
нологічним експортом. Поступово накопичений досвід і капітал 
дали можливість перейти до капіталомістких, але технологічно не 
самих просунутих галузей: металургії, суднобудування, хімічної 
промисловості. з часом, Південна корея стала лідером світової 
економіки, завдяки вдалому використанню інструментів еконо-
мічної дипломатії. розвинута структура економічної дипломатії, 
яка формувалася в Південній кореї понад 130 років, побудована 
на щільній взаємодії державних та недержавних установ. вчасні 
реформи державних установ допомогли Південній кореї гнучко 
переналаштовувати виробництва у відповідності із сучасними 
викликами. разом з тим, країна потребує вдосконалення струк-
тури експорту, заснованого на визначенні компаративних пере-
ваг товарів, а не за часткою їх в структурі експорту.

Джерелами успішного економічного розвитку Південної 
кореї можна вважати використаний японський досвід, а з часом 
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формування власної унікальної моделі «корейського економіч-
ного дива». у розкритті феномена «економічного дива» респу-
бліки корея важливим є вивчення моделі партнерства держави 
й бізнесу. Можна констатувати, що економічне зростання країни 
було забезпечене балансом ринкових важелів і державного регу-
лювання.

інститутами дипломатії вивчався найкращий японський, 
китайський, сінгапурський досвід в цьому напряму. в результаті 
заходів економічної дипломатії в країні було створено розгалу-
жену систему державних та недержавних установ, які просува-
ли інтереси корейських компаній на закордонних ринках. вдале 
поєднання державних та недержавних важелів регулювання дало 
можливість Південній кореї створити потужний промисловий 
потенціал, який став конкурентоздатним на світовому ринку за-
вдяки інститутам економічної дипломатії.

однією з основних завдань сучасних перетворень в респу-
бліці корея, націлених на створення відкритої ринкової еко-
номіки в країні, було відкриття внутрішніх валютного та фон-
дового ринків, ринку нерухомості для нерезидентів. важливим 
для фінансових інститутів є посилення їх конкурентоспро-
можності шляхом прийняття внутрішніх мікроекономічних 
заходів, що включають удосконалення системи менеджменту, 
впровадження системи оцінки ризиків, прийняття міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку та оцінки фінансових 
показників.

Південна корея вдало використала інструменти економіч-
ної дипломатії у системі Гатт/сот захистивши свій внутрішній 
аграрний ринок та хімічну промисловість високими ставками 
митих тарифів, одночасно підтримуючи власних виробників за-
вдяки імпорту машин та транспортного устаткування за низь-
кими тарифами. за даними сайту Global Trade Alert, який відо-
бражає характер загроз глобальній торгівлі, на сьогодні Південна 
корея використовує арсенал засобів економічної дипломатії, 
дозволених в межах сот, у повній мірі, захищаючи тим самим 
своїх виробників (станом на 2015 рік, 114 протекціоністських за-
ходів та 58 ліберальних заходів). При цьому вона використовує 
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доступні заходи економічної дипломатії у відношенні до сша 
та китаю, що ставить її на один рівень з цими країнами у сфері 
глобальної конкуренції.

Протягом останніх десяти років відбуваються процеси ви-
значення країни у глобальній системі координат щодо соціаль-
но-економічного розвитку. економічна дипломатія країни ре-
алізується у домовленостях з торговельної політики на основі 
погодження взаємних преференцій та поступок, створення ре-
гіональних інтеграційних угруповань. у глобальному просторі 
країна тривалий час зберігала власну ідентифікацію за рахунок 
формування промислової, торговельної, аграрної, енергетич-
ної, соціальної політики тощо, а завдяки інститутам економіч-
ної дипломатії вона вийшла на світовий рівень рівноправним 
партнером.

важливою особливістю сучасного світового розвитку є 
міцний зв’язок між структурою і процесом трансформації сві-
тової економіки. зовнішня політика держав у все більшій мірі 
формується під впливом структурних і динамічних процесів, 
що відбуваються у світовій економіці. Межі між «внутрішнім» і 
«інтернаціональним» у світовій політичній системі стираються. 
транснаціональні потоки товарів, послуг, робочої сили, турис-
тів, інформації, ідей і цінностей стають все більш потужними. 
зовнішньоекономічний і зовнішньополітичний аспекти націо-
нальних стратегій розвитку стають взаємозалежними і постійно 
взаємодіють.

економічна дипломатія направлена на виконання цілей і 
завдань торговельної політики, захисту внутрішнього ринку від 
кризових впливів у світовій економіці, надто жорсткої іноземної 
конкуренції, різкого зростання імпорту та інших несприятливих 
умов для розвитку національної економіки, а також захисту прав 
та економічних інтересів, вітчизняних підприємств та інших 
суб’єктів господарювання за кордоном.

враховуючи, що реалізація принципів економічної дипло-
матії пов’язана зі здійсненням торговельної політики держави, 
питання антикризової функції економічної дипломатії набу-
ває особливої актуальності. кризові процеси обумовлюються 
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різким загострення суперечностей, які виникають у процесі 
взаємодії окремих суб’єктів світо господарських зв’язків. По-
кликання дипломатії — забезпечення національної безпеки 
держави шляхом ведення переговорів. іншими словами, певна 
антикризова політика для зменшення або скасування гострих 
кутів у співпраці двох або більше сторін. економічна дипло-
матія — це особливий фундаментальний антикризовий інстру-
мент, тому як направлена саме на економічні інтереси країни. 
Прикладом, може бути введення економічних санкцій та від-
повідна реакція на них, яка призводить до їх скасування, змен-
шення або збільшення.

сферою реалізації економічної дипломатії є: підтримка на-
ціонального бізнесу закордоном, відстоювання національних 
економічних інтересів, забезпечення підписання взаємовигід-
них торговельно-економічних контрактів, врегулювання тор-
говельних суперечок та вжиття заходів щодо їх попередження, 
формування сфер впливу держави за її межами, гарантії еконо-
мічної безпеки держави.

Державне управління зовнішньоекономічних процесів є не-
обхідною умовою успішного досягнення результату. разом з тим, 
надмірне втручання держави в економічні процеси призводить 
до їх порушення та не створює умов для розвитку конкуренто-
спроможності економіки. реалізація принципів економічної 
дипломатії здійснюється суб’єктами на міжнародному, націо-
нальному рівнях. окрім державних — міністерства закордонних 
справ, міністерств економіки, фінансів, оборони, агропромис-
лового комплексу та інших — в цьому задіяні і місцева влада, ре-
гіональні об’єднання, неурядові організації, промислові і торгові 
об’єднання, фірми і окремі бізнесмени.

в сучасних умовах, функції економічної дипломатії обумов-
люються, в першу чергу, розвитком і модернізацією структури 
світової економіки на всіх рівнях: глобальному, національному, 
регіональному. у міру поглиблення глобалізації дипломатичне 
спрямування експорту піднялося до рівня торгово-економічного 
або економічного управління національними інтересами за кор-
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доном на всіх стадіях: порядок входження національних елемен-
тів у закордонну економіку, забезпечення гарантій, організація 
підтримки національним фірмам і окремим суб’єктам з розвитку 
і зміцнення закордонних позицій національної економіки, фор-
мування механізмів регулювання суперечок.

забезпечення національного інтересу і захист національ-
ної безпеки залишаються пріоритетним завданням еконо-
мічної дипломатії, які впроваджуються шляхом державного 
регулювання. вони органічно містять у собі позиції своїх на-
ціональних факторів на світовому ринку, що розширюється. 
важливого значення набуває здатність економічної диплома-
тії працювати в режимі, що випереджає, забезпечувати полі-
тичне напрацювання для просування економічних інтересів. 
основними для економічної дипломатії стають поняття по-
єднання національного виробництва, традицій, національних 
пріоритетів. економічна дипломатія не тільки допомагає ви-
рішенню поточних і орієнтованих на найближче майбутнє за-
вдань, але також впливає на характер оцінок навіть віддалених 
суспільно-економічних перспектив.

в сучасних умовах у дипломатії україни формується багато-
сторонній характер та економічна дипломатія набуває креатив-
них форм реалізації. традиційні форми реалізації дипломатії із 
застосуванням креативних, нетрадиційних форм є запорукою 
успіху та розвитку.

в нових умовах прояву креативних форм дипломатії, 
створюються передумови для інших підходів щодо вирішен-
ня завдань, які ставляться перед економічною дипломатією. 
вирішення даних проблем потребує інформаційного, іннова-
ційного, культурного, та інших підґрунть для застосування ан-
тикризових дій. Державна функція є невід’ємною складовою 
підтримки національного бізнесу, просування експорту, забез-
печення конкурентоспроможності національної економіки. 
разом з тим, вплив її має бути мінімальним, і нести характер 
підтримки та створення сприятливих умов для реалізації прин-
ципів економічної дипломатії. тим самим, спонукаючи суб’єкти 
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економічних відносин до самостійної чесної конкуренції та за-
безпечення економічної безпеки країни.

4.2. Державне регулювання економічної свободи: 
ефективний баланс
Процеси вільного ринку та демократії поєднуються між со-

бою, разом з тим спірним питання залишається, наскільки для 
ефективного функціонування ринку потрібен процес демократії. 
лише ринок забезпечує свободу, через те, що ринок дає можли-
вість вибору. Питання демократизації суспільства, впливу демо-
кратичних процесів на економічний розвиток розглядалося в ро-
ботах Пшеворськиого а., альвареса М., Чейбуба Х. а., лімонжі 
Ф., никитченко а. н.. Проблематика взаємодії інститутів влади 
та громадянського суспільства досліджується в працях Михненко 
а. М. Поряд з цим, питання взамодії економічної та політичної 
свободи потребують деталізації та аналізу. Питання пов’язанні з 
теорією економічної свободи розкриваються в ідеях зарубіжних 
науковців: а. сміта, Дж. Хаана і Дж. стема, Дж. Гансона, Дж. Хе-
келмена і М. строупа, П. цагліді. у вітчизняних працях науковців 
в. Бойко, а. Гальчинського, о. Глущенко, н. литвиненко, і. Мар-
ковича, л. Хижняка акцентується увага на сприяннідержавного 
регулювання економічному зростанню та добробуту населення.

Економічна демократія окреслює втілення принципів свобо-
ди в економічних відносинах. Функціонально економічна демо-
кратія на підприємствах передбачає управлінський контроль за 
сферою господарської діяльності (зайнятість, соціальна політи-
ка, гуманізація праці). економічна демократія протиставляється 
одержавленню, разом з тим, економічна демократія проголошу-
ється альтернативою ринковому господарству, яке усуває рядо-
вого працівника із сфери прийняття економічних рішень.

виявами економічної демократії в сучасному капіталіс-
тичному суспільстві є доктрина «людських відносин на вироб-
ництві», що яскраво представлено на прикладі Японії в якості 
системи якості, в сша при дослідженні в галузі «гуманізації 
технологій», та передбачає демократизацію виробничої діяль-
ності і сприяє підвищенню продуктивності праці. Для укра-
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їни характерно проголошення демократичних економічних 
реформ, які розглядаються як умова запобігання поступової 
втрати економічної, політичної незалежності україни, при-
пинення процесу деградації генетичного фонду українського 
народу. Прикладом також може бути модель «народної еконо-
міки» с. Мочерного. Діяльність держави повинна бути спря-
мована на створення сприятливих умов для розвитку відносин 
самоуправління та самоорганізації на всіх рівнях життя сус-
пільства, прийняттям законів, що демократизують економіч-
ну діяльність, значно розширюють права трудових колективів 
на підприємствах усіх форм власності, тощо. Держава виконує 
функції забезпечення кредитів та інвестицій, розвиток системи 
навчання і перепідготовки кадрів, засобів доступу трудящих до 
виробничої, економічної та іншої інформації на рівні підпри-
ємства, регіону, галузі тощо. Держава також визначає стратегію 
суспільного розвитку, розв’язує загальнонаціональні завдання, 
визначає пріоритетні напрями в економіці.

Дослідження статистичних даних країн з різними політич-
ними режимами показує, що низький рівень економічного роз-
витку дійсно є несприятливим чинником для демократизації, од-
нак, він не робить її неможливою. Демократії історично існували 
і на тлі низького економічного розвитку (сша в 1820 p., Фран-
ція в 1870 p., швеція в 1890 p.). Як суттєві передумови демокра-
тії, дослідники виділяють парламентські інститути, національну 
консолідацію, прихильність еліт до демократичного переходу, 
необхідність якого вони визнають не через цінність демократії 
як такої, а тому, що вона, як виявляється, здатна створити най-
кращі умови для виходу з кризової ситуації [5]. Модель с. ліпсе-
та базується на передумові прямолінійної залежності, що існує 
між рівнями економічного і демократичного розвитку [6]. від-
повідно до моделі криволінійного взаємозв’язку економічного 
розвитку й демократії (р. Джекман), елементи стабілізації демо-
кратії виникають при тривалому економічному зростанні, але й 
при зростанні економіки рівень демократичного розвитку може 
зменшуватися, якщо економічні чинники демократії не підтри-
муються іншими (інституціональними та культурними). напри-
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клад, досить значною проблемою, пов’язаною з економічним 
розвитком суспільства, є проблема соціальної рівності [6].

Демократичні ідеали свободи і рівності поєднуються з еко-
номічними процесами в якості соціального партнерства, здатно-
му враховувати інтереси як бізнесу, так і найманих робітників, 
яких представляють профспілки. уряд, менеджмент і профспіл-
ки повинні здійснювати спільні заходи щодо регулювання рин-
кової економіки, а розвинена система соціального забезпечен-
ня — перешкоджати поширенню нерівності в доходах.

аналізуючи досвід країн західної Європи, Північної аме-
рики, австралії, Японії, можна визначити, що для ефектив-
ного функціонування демократичної системи необхідні певні 
економічні умови. успіх системи залежить від того, наскільки 
високим є рівень економічного забезпечення суспільства і від 
того, наскільки ефективними є механізми ліквідації соціаль-
ної нерівності. високий рівень економічного зростання збіль-
шує ймовірність того, що все більше соціальних груп матимуть 
можливість скористатися його результатами. відповідно, мож-
на допустити, що економічне зростання передбачає економічну 
свободу.

свобода вибору, як трактує велика економічна енциклопе-
дія, — «вільне право власників матеріальних ресурсів і грошей на 
свій розсуд використовувати їх або позбавлятися від них, віль-
не право робітників зайнятися будь-яким видом праці, на який 
вони здатні, і вільне право споживачів витрачати свої доходи». 
Проте чи всім доступна свобода вибору і чи кожен користуєть-
ся цим правом. Можливо, суб’єкт діє у встановлених рамках, і 
не здогадуючись про це, думає що має свободу вибору. вивчення 
стану свободи в світі (Freedom in the World) проводитися міжна-
родною неурядовою організацією Freedom House разом з супро-
воджуючим його рейтингом про стан політичних та громадян-
ських свобод в країнах світу.

так, в 2017 році, в першу п’ятірку вільних країн увійшли: 
Фінляндія, норвегія, швеція, канада, нідерланди — по 100 ба-
лів, сент-вінсент (49 місце — 91 бал), ізраїль (68 місце — 80 ба-
лів), Болгарія (69 місце), намібія (77 місце — 77 балів). з 90 місця 
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по 156 розташувалися частково вільні країни, серед яких на 108 
місці україна з 61 балами. катар на 168 місці з 26 балами, поруч 
з афганістаном — 170 місце. росія на 180 місці з 20 балами. за-
микає список невільних країн по політичним і громадянським 
показниками — сирія на 220 місці з 1,0 балами [3].

тепер про економічну сторону питання. ринкова економі-
ка, яка заснована на економічній свободі, створює оптимальну 
(хоча й не абсолютно найкращу в економічному і соціальному 
плані) систему залучення до ефективного, ініціативного і що 
відповідає економічній поведінці. у ринковій економіці люди і 
колективи орієнтуються на власні інтереси і сили, а за негатив-
ні наслідки господарювання самі ж і відповідають. наскільки ж 
рівні економічної свободи, політичної і громадянської залежать 
один від одного. згідно з рейтингами і статистичними даними, 
зв’язок не завжди прямопропорційний.

значною сполучною ланкою є співвідношення між структу-
рою соціальних контактів і економічним добробутом, що відо-
бражає потенційну вигоду соціально спрямованих політичних 
рішень, які передбачають собі за мету розвиток економіки. еко-
номічна свобода співвідноситися з високим ввП на душу насе-
лення. згідно індексу економічної свободи (Index of Economic 
Freedom) в країнах з більш вільними економіками набагато вище 
рівень добробуту населення. так, в першу десятку країн з най-
більш вільною економікою входять: Гонконг, сінгапур, австра-
лія, нова зеландія, швейцарія, канада, Чилі, Маврикій, Данія, 
сша, відповідно. Грузія займає 23 місце, катар — 34, ізраїль — 
35, Бутан — 97, Хорватія — 103, росія — 153, україна — 162, Пів-
нічна корея — 178.

але лідируючі країни в рейтингу політичних свобод не збі-
гаються з лідерами економічних свобод. економічно сильний 
катар ось вже яке десятиліття поспіль з дуже низьким рівнем по-
літичної свободи, за допомогою нафтових доходів створив това-
риство повного соціального забезпечення, в якому більшість по-
слуг безкоштовні або в значному обсязі субсидуються державою. 
в даний час в катарі середній дохід на душу населення — один 
з найвищих в світі. катар — конституційна монархія. країною 
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править емір, який безпосередньо нікому не підзвітний. у ката-
рі відсутня виборча система. Політичні партії заборонені.

наступний приклад, Макао як адміністративний регіон 
кнр з власними законами, податками, митною та грошовою 
системами, повною зайнятістю населення, відсутністю боргу. 
ввП країни формується на 40 % доходів від грального бізнесу, 
інше — доходи від туризму, тютюнового та риболовного бізнесу. 
за даними 2016 року, Макао займало 4 місце за розмірами ввП 
на душу населення після люксембургу, швейцарії, норвергії. 
разом з тим, в рейтингу економічно вільних економік Макао від-
носиться до частково вільних, а в політичному рейтингу — дані 
відсутні загалом, що враховуючи специфіку розвитку країни 
свідчить про жорстке державне регулювання.

Гонконг на 110 місці в рейтингу політичної свободи і на 1 
за економічною свободою. Грузія в економічній свободі також 
випереджає політичну: 16 і 98 місця відповідно, що забезпечено 
органічним законом Грузії про економічну свободу, прийнятим 
парламентом Грузії в 2011 році.

республіка Македонія на 114 місці політичної волі і 33 
місце в рейтингу економічної. ізраїль 68 місце серед вільних 
політично країн і 31 в рейтингу економічної свободи. а ось в 
україні ступінь політичної свободи вище економічної. Пози-
ція україни, економіка якої серйозно похитнулася в результаті 
подій останніх років — анексії криму та збройного конфлікту 
на Донбасі, здійснює активні процеси реформування. однак, 
залишається необхідність розвитку ринків капіталу, приватиза-
ції державних підприємств і вдосконалення законодавчої бази 
і верховенства права. у рейтингу політичної свободи враховані 
12 свобод — від права власності до фінансової свободи. особли-
во низько оцінені показники: право власності, свобода торгів-
лі, цілісність управління.

аналізуючи індекси свобод економічної та політичної, до-
речно згадати і про інші. наприклад, індекс свободи людини — 
характеризує стан свободи людини у світі на основі загальних 
критеріїв, які охоплюють особисті, громадянські й економічні 
свободи. індекс представляє загальні критерії свободи людини, 
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що розглядаються як відсутність примусових обмежень. (верхо-
венство права, захист і безпека, пересування, релігія, зібрання, 
асоціації та громадянське суспільство, вираження думок, відно-
сини, кількісний розмір уряду, правова система та права влас-
ності, доступ до фінансів, свобода міжнародної торгівлі та регу-
лювання кредитів, праці та бізнесу).

індекс демократії — визначення рейтингу країни, які мо-
жуть бути класифіковані повноцінною демократією, неповною 
демократією, країною з перехідним (гібридним) режимом або 
авторитарною. індекс згрупований у п’ять різних категорій, що 
вимірюють рівень плюралізму, громадських свобод і політичної 
культури. Показники індексу демократії частково збігаються з 
показниками економічної свободи країн, наприклад, перші три 
місця посідають норвегія, ісландія, швеція відповідно; ізра-
їль — 34, Гонконг — 67, республіка Македонія — 78, Грузія — 82, 
україна — 88.

крім того, враховуючи специфіку розвитку сучасних світо-
господарських процесів, економічна свобода залежить і від рівня 
регулювання ринку електронних валют. країни, які заборонили 
або стали надмірно регулювати криптовалюти, виявилися внизу 
списку рейтингу економічної свободи в 2016–2018 роках, а також 
мають низький ввП на душу населення. До таких країн можна 
віднести Марокко, Болівію, еквадор, киргизстан, Бангладеш. 
станом на 2018 рік на світовому ринку електронних валют існує 
20 основних криптовалют, найдорожча і, відповідно найбільш 
затребувана — «bitcoin» (далі — біткоїн). з двадцяти провідних 
бірж з торгівлі криптовалютами, як мінімум 6 (при цьому най-
більш домінуючих — Binance, OKEx, Bitfinex, Huobi, Kucoin, 
LakeBTC) належать до юрисдикції кнр та 1 — до Південної ко-
реї. роки їх створення від 2013 до 2017 рр. і дві, які знаходяться 
в рейтингу на перших позиціях, — 2017 рік [7]. «китайські» бір-
жі характеризуються низькими зборами за торгівлю і швидкою 
обробкою. умови для торгівлі більш ніж сприятливі. наявність 
значної кількості бірж китаю дає їм можливість домінувати на 
ринку електронних валют, і певною мірою контролювати зо-
внішню ситуацію на ринках криптовалют. не дивлячись на це, 
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китай має намір ввести додаткові заходи проти торгівлі крип-
товалютами на своїй території. а саме заборону щодо онлайн-
платформ і мобільних додатків. з вересня 2017 року уряд китаю 
вже заборонив криптовалюти ICO, Initial coin, але тим не менше 
не оприлюднена інформація щодо біткоїнів та іншу криптовалю-
ту — «ефіріум».

враховуючи геополітичні можливості китаю, можна до-
пустити, що кнр може контролювати та вносити дисбаланс на 
міжнародному ринку криптовалют, що, всеодно буде мати по-
зитивний ефект. це сприятиме ліквідації монополії біткоїнів. 
Якщо розглядати ринок криптовалют з точки зору законів кон-
куренції, то стабільність у вигляді домінуючої присутності бітко-
їн є уявною і не призведе до розвитку, як, загалом і всі ринки, на 
яких немає конкуренції. у разі випуску нової електронної валю-
ти в китаї, процес буде контролюватися державою, а, відповід-
но, певним чином диктувати умови роботи всього міжнародного 
ринку криптовалют. це буде проявлено, в першу чергу, при регу-
люванні між собою криптовалют (встановлення курсів). так як 
«світова ринкова справедливість» може бути порушена держав-
ним регулюванням кнр і, гіпотетично, впливатиме на встанов-
лення курсів валют.

також на ринку криптовалют присутні тенденції скорочен-
ня або заборони операцій в певних країнах, наприклад в росії, 
казахстані, Єгипті. Певними обмеженнями є вимоги щодо осо-
бливостей торгівлі на певних ринках, наприклад, на біржі GDAX 
відкритий доступ для жителів великобританії і сша, Єс, а для 
жителів сінгапура — немає. на китайських біржах вимоги і умо-
ви більш ліберальні. ринок криптовалют активно розвивається 
і в африці, в зімбабве, де наприклад, ціна на біткоїни найвищі 
у світі, від 14 тис. дол. сша, а темпи зростання ринку біткоїнів 
в нігерії випереджають китайські. крім того, розвиток ринків 
криптовалют активізуються в Пар, анголі.

слід також додати про деякі особливості безпеки на ринках 
криптовалют. При тому, що ринок криптовалют вважається без-
печним і не можливим для спекулювань, у 2014 році на Гонконг-
ській біржі Bitfinex відбулася хакерська атака, в результаті якої 
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було викрадено 744 408 біткоїнів, і з метою стабілізації ситуації, в 
якості компенсації біржа випустила тимчасову валюту BTX, ана-
логічну за ціною біткоїнів, таким чином до 2017 року виконавши 
свої боргові зобов’язання [8]. розвиток ринку криптовалют може 
призвести до повної заміни паперових грошей, в першу чергу че-
рез те, що електронні гроші мають кілька особливостей: для при-
кладу, криптовалюта «біткоїн» є повністю анонімною і її не мож-
на використовувати двічі, а зростання її курсу прогнозується до 
одного мільйону доларів. аналіз ринку криптовалют як частини 
сучасного економічного розвитку дозволяє стверджувати, що ак-
тивізація розвитку можлива при відсутності обмежень, в першу 
чергу на державному рівні.

Можна припустити, що економічний комфорт суспільства у 
вигляді економічної свободи можливий в правильно створених 
політичних і цивільних умовах. високий рівень свободи і конку-
ренції є необхідною умовою для придушення корупції і розвитку 
суспільства. очевидно, що для досягнення цієї мети необхідно 
державне втручання за допомогою застосування спеціальних 
правових і адміністративних заходів.

4.3. економічна поведінка та емоційний інтелект 
в умовах забезпечення економічної безпеки держави
стандартне загальноприйняте уявлення про економіку обу-

мовлюється комплексом суспільних наукових дисциплін про 
господарство, а саме про організацію та управління матеріаль-
ним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, 
обмін, збут і споживання товарів та послуг. Проте розглядаючи 
економіку глибше. слід додати ряд факторів, які впливають на 
статистичні, економетричні, математичні дані, а саме фактори, 
дослідження яких зосереджено в площин психології, історії, по-
літики.

Питання поведінкової економіки досліджуються в робо-
тах зарубіжних та вітчизняних авторів, таких як Д. каннеман, 
а. тверські, р. шиллер, Д. аріелі, М. алле, а. суворов, в. Бє-
лянін та ін. загалом автори розглядають питання застосування 
поведінкової економіки в таких сферах, як мікроекономіка, фі-
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нансовий ринок, ринок інвестицій. саме на недоліки традицій-
ної економіки звертають увагу засновники поведінкової еконо-
міки (Behavioral Economics). засновниками цієї сучасної галузі 
економіки вважаються американські психологи — лауреат но-
белівської премії з економіки 2002 року Деніел канеман (Daniel 
Kahneman) та амос тверскі (Amos Tversky). їх стаття «теорія 
очікувань: прийняття рішень в ризикових ситуаціях» (Prospect 
Theory: Decision Making Under Risk) була опублікована в 1979 
році в журналі Econometrica. в роботі наголошується, що люди в 
багатьох випадках демонструють схильність до абсолютно нера-
ціональної поведінки. за допомогою цілого ряду наукових дослі-
джень вони дійшли висновку, що економіка, і як її одна із скла-
дових, ринок, є результатом людських рішень. рішення людей, 
як правило є ризикованими. у сучасній науці ідеї поведінкової 
економіки досліджуються в працях Ден аріелі (Dan Ariely), який 
встановив, що ірраціональне поведінка не хаотична. вона підпо-
рядковується певним моделям і тому цілком передбачувана — у 
всякому разі, у статистичних термінах. відповідно до точки зору 
Бєляніна в. с. поведінкова економіка — галузь економічної те-
орії, яка враховує психологічні особливості людського сприй-
няття, судження й дії в різних економічних ситуаціях. Проте 
залишається значний перелік питань, які потребують аналізу та 
глибокого дослідження в сфері поведінкової економіки, а саме 
методики, за якими можна розрахувати частку психологічного 
впливу на формування та реалізацію будь-якої економічної мо-
делі, позитивні та негативні наслідки впливу поведінки людини 
на економічну ефективність суб’єкта економіки.

Дослідження поведінки суб’єктів економічних відносин є 
невід’ємним елементом досягнення показників ефективності 
в економічній діяльності. традиційна економіка розглядає лю-
дину як особу, що має логічне мислення, може точно врахову-
вати доступну їй інформацію і на її основі приймати рішення, 
яке максимізує його власну вигоду, мінімізує рівень ризику при 
досягненні поставлених цілей. таку поведінку прийнято назива-
ти раціональною. саме на основі такого положення будуються 
моделі попиту та пропозиції, ділових циклів, роботи податкової 
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системи, інфляції і т. д. разом з тим, слід враховувати людський 
фактор, обумовлений певними почуттями, емоціями, інстинкта-
ми, помилками, залежностями і т. д. відповідно, людина може 
діяти не абсолютно раціонально, а з урахуванням психологічної 
складової при прийнятті рішення.

елементами економічного мислення сучасного суспільства 
є уміння оптимізувати трудову діяльність, мати постійний по-
тяг до оволодіння та реалізації інформаційно-технологічними 
інструментами, з ефективним використанням економічних і 
природних ресурсів. специфіка економічного мислення праців-
ника певної спеціальності й професії залежить від сфери його 
діяльності, посади та інших факторів. в сучасних техно-глобалі-
заційних умовах набувають особливого значення емоційний ін-
телект, емоційний менеджмент, розвиток підсвідомості. цитата 
ізраїльського історика — медієвіста Юваль ной Харарі, автора 
книг «Sapiens: коротка історія людства «і «Homo Deus: коротка 
історія завтрашнього дня»: «возможно, мы одно из последних 
поколений Homo sapiens. Через век или два землю будут насе-
лять организмы, которые будут так же сильно отличаться от нас, 
как мы — от неандертальцев или шимпанзе. ведь в следующих 
поколениях мы научимся модифицировать наше тело и разум, 
и это станет главным продуктом экономики XXI века». техно-
логічний розвиток постіндустріальної цивілізації, а частково су-
часний етап визначається і як пост постіндустріальна цивілізація 
передбачає формування VI-VII технологічних укладів, базисом 
яких є розвиток емоційного інтелекту, підсвідомості, біотехно-
логій, пси-технологій, технологій, пов’язаних з мораллю та від-
повідальністю.

реакція людини на соціальні процеси: міграцію, підвищення 
цін, коливання курсу долара, тощо є проявом емоцій, які можуть 
спричиняти паніку або заспокоювати населення, впливаючи на 
подальші економічні процеси. Чим вища економічна свідомість 
суспільства, тим складніше воно піддається можливим впливам, 
в тому числі маніпулюванню. економічна свідомість суспільства 
повинна реалізовуватись національною економічною ідеєю, яка, 
в свою чергу, залежить від вибору моделі соціально-економічно-
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го розвитку країни. економічна свідомість суспільства будується 
на наявності економічної обізнаності населення, його емоційно-
му інтелекті. емоційний інтелект (EQ) має декілька рівнів. Пер-
ший — усвідомлення своїх емоцій; другий — уміння управляти 
власними емоціями; третій — усвідомлення емоцій інших людей; 
четвертий — управління емоціями інших. в бізнесі особливим є 
вміння управляти емоційними ресурсами компанії, тобто «емо-
ційний менеджмент». в сучасному світі з активним технологіч-
ним розвитком, контроль емоцій є необхідною складовою ста-
більного суспільства. разом з тим, в країнах снД, в тому числі в 
україні статистичні дані щодо емоційної адекватності населення 
не є достатньо позитивними. наведемо деякі дані: 1. згідно оці-
нок Держкомстату відсоток розлучень відносно зареєстрованих 
шлюбів в країнах снД становить близько 60 %, в більшості ви-
падків через проблеми в емоційній сфері. 2. серед людей, які не 
можуть контролювати свої емоції смертність на 40 % вище, ніж у 
осіб, які емоційно стабільні, в україні це підтверджується висо-
кими показниками смертності. 3. за статистикою 90 % вбивств 
здійснюється у стані афекту, під впливом алкоголю, наркотич-
них засобів. 4. за даними воз депресією страждають близько 
400 млн. осіб на всій земній кулі, в україні такі показники ста-
новлять понад 6 % населення. кількість самогубств в результаті 
депресії кожен рік сягає до трьох тисяч осіб, а в україні зафік-
совано 20,1 % самогубств на 100 тисяч наседення. статистичні 
показники емоційного інтелекту населення, які взаємопов’язані 
з економічною оцінкою країни, можна підтвердити і міжнарод-
ним індексом щастя.

в сучасному світі уявлення щастя можна описувати з ура-
хуванням величезного асортименту факторів, а крім того його 
можна і виміряти. Міжнародний індекс щастя складається з 
трьох чинників: добробуту, тривалості життя та екологічної си-
туації ’6]. разом з тим, такі данні пов’язані з матеріальними бла-
гами та дають змогу зробити лише відносні припущення щодо 
щасливості населення.

в людському розумінні щасливого проживання в країні ма-
ють бути комфортні умови для життя та праці. відповідно, мож-
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на допустити, що одним з показників задоволеності населення 
та успішності державної політики є: приріст населення — збіль-
шення народжуваності, міграційний наплив.

наприклад, якщо в країні високий рівень працездатного на-
селення, яке виїзджає, то економічні показники добробуту кра-
їни зменшуються і зростає індекс їі нещастя. Підтверджує це і 
міграційна статистика останніх років, наприклад одним з лідерів 
міграції останніх років є кувейт, де на 2017–2018 роки спосте-
рігають великий наплив іммігрантів. При загальній чисельності 
населення країни в 3,3 млн осіб., вони складають 74 %. При цьо-
му вражає і ввП кувейту — 46 тис. дол. сша., та міжнародний 
індекс щастя кувейту — 45, знаходячись в тенденції до постійно-
го зростання в порівнянні з попередніми роками.

у свою чергу, найменша кількість (0,1 %) іммігрантів спо-
стерігається в індонезії, кубі, в’єтнамі, лесото і Мадагаскарі. і 
за рейтингом індексів щастя в цих країнах ненайвищі показники 
(куба — 62, в’єтнам — 61).

найменш щасливими в загальній статистиці відзначені 
Ботсвана, Чад, катар, центральноафриканська республіка, 
Малі, Бахрейн, Монголія, нігер та Південноафриканська рес-
публіка. Проте певна неоднозначність даних висновків під-
тверджується тенденціями, наприклад економіки катару. його 
рейтинг в індексі щасливих економік — 81. в той час як в катарі 
живе понад 2 млн осіб, серед яких 75 % — мігранти, ввП країни 
154 млрд. дол. сша та найвищий у світі показник ввП на душу 
населення.

також частково дисонансним прикладом є швеція, де в еко-
номічно стабільних умовах та з другим місцем в рейтингу щастя, 
кожен рік близько 1500 жителів країни вчиняють суїцид.

індекс «нещастя» Bloomberg спирається на концепцію, 
згідно якої низький рівень інфляції та безробіття в країні пока-
зують наскільки комфортно проживати її жителям. результати 
дослідження у 2018 році свідчать про загальні темпи зростання 
світової економіки на 3,7 % та тенденції у 2018 році, згідно яких 
щасливими економіками визнані сінгапур (21), швейцарія (9), 
тайвань (38), ізраїль (11), норвегія (3).
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так, чисельність ізраїльтян стабільно збільшується, на-
роджуваність 2016 року становила 18,48 % (96-те місце у світі), 
смертність — 5,15 % (183-тє місце у світі), природний приріст — 
1,56 % (78-ме місце у світі). Якщо в 2016 році ізраїль знаходився 
на 33 місті за рівнем економічного щастя, то в 2017 — на 11.

стабільно збільшується і чисельність жителів сінгапуру — 
лідеру за показником індексу економічного щастя, разом з тим, 
не з найкращими результатами — показник народжуваності 
2017 року становив 8,07 %, (219-те місце у світі), смертності — 
3,43 % (217-те місце у світі), природний приріст — 1,89 % (57-ме 
місце у світі).

самими нещасними економіками у зв’язку з високими тем-
пами інфляції та безробіття у 2017–2018 роках визначені: вене-
суела, Південна африка, аргентина, Єгипет, Греція, туреччина, 
україна, іспанія, Бразилія, сербія.

знову ж таки виникає цікаве припущення, щодо 
взаємозв’язку рівня народжуваності, кількості чоловічого та жі-
ночого населення та індексу щастя. Показники народжуваності 
більші в країнах, де за статистикою кількість чоловіків переважає 
над жінками, що було досліджено в попередніх статтях. а якщо 
проглянути статистику індексу економічного щастя, то більшість 
країн, в яких переважає чоловіче населення, також має високий 
його показник, наприклад швеція, сінгапур, ізраїль, сша.

згідно прогнозних данних оон до 2050 року до першої трій-
ки країн з найбільшим приростом населення увійдуть індія, ки-
тай та сша, за ними слідуватимуть африканські країни з саме 
природним приростом населення — нігерія, яка за кількістю на-
селення лише на 1 млн. відставатиме від сша, а також конго 
та ефіопія, які витіснять із рейтингу Мексику. нігер, Південний 
судан, Демократична республіка конго, сомалі та Чад мають і 
на сьогодні найвищі показники народжуваності у світі, та одні 
з найнижчих індексів економічного щастя. відповідно, показ-
ник економічного щастя не завжди може відобразити наскіль-
ки справді є щасливим населення країни. інфляція, безробіття, 
міграція, зниження народжуваності, зростання кількості розлу-
чень, недосвідчене населення — є загальноприйнятими, статис-
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тично можливими показниками на оцінки зниження показників 
щастя. Щастя не можна нав’язати чи штучно створити, але в де-
яких країнах здійснюються спроби впливу на підсвідомість на-
селення. за внутрішніми даними кнДр, до п’ятірки лідерів країн 
за якістю життя і добробуту своїх жителів увійшли окрім самої 
Північної кореї, китай, куба, іран і венесуела. своєрідний при-
клад реалізації Платонового трактату про щастя. Філософ Пла-
тон в своїй праці «Держава» або «Політея» розглядає державу як 
ідеальний світ, в якій досконало все, і кожна людина, зокрема, 
для щастя якої мають бути гармонійно розвинені тіло, душа, ро-
зум. у роботі Платона досконала держава виникає з огляду на 
поділ праці, де кожен має своє завдання. в представленій моделі 
держави не має сім`ї, діти виховуються в виховних будинках, не 
знаючи своїх батьків як і навпаки. відсутня приватна власність, 
в державі панує рабство. відповідно, основа щастя людей — пра-
ця, і, відповідно емоції пов`язані лише з нею.

Як і в «никомахова етика» аристотеля, наука про державу 
трактується як вчення про щастя. згідно аристотеля, людина — 
особа політична, тобто та, що живе в полісі (державі), і лише 
так і може досягти щастя. Щастя, знову ж таки розцінюється 
як активна діяльність пов’язана з разумом. отже, якщо людина 
може працювати-вона щаслива, тобто може приносити користь 
суспільству. а місія держави забезпечити умови для життя та 
праці населення.

відповідно, емоційний інтелект населення визначається 
його соціально-економічним станом, занижений рівень емоцій-
ного стану суспільства позначаються на кожному громадянину, 
організації, бізнесі, країні загалом. Поведінкова економіка роз-
робляє досить складну задачу стосовно того, як певні переко-
нання, емпіричні правила, міжособистісні відносини, соціальні 
норми можуть привести до реальних економічних рішень, від-
хиляючись від стандартів раціональної корисної максимізації. 
Поведінкова економіка розробляє також теоретичні альтернати-
ви стандартній мікроекономіці, тому що поведінкові економіч-
ні принципи стають все більш корисними в поясненні аспектів 
ринкової поведінки агентів, які не були враховані в традиційних 
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моделях, але потрібно обов’язково враховувати для більш ефек-
тивного прийняття рішень та розробки економічної та марке-
тингової політики будь якої ланки бізнесу.

Поведінкова економіка дає можливість відчути різницю, 
яка часто виникає при реалізаціїї досить успішних теоретич-
них проектів, які на практиці не виправдовують закладених, 
що на практиці людина може діяти на неефективних ринках з 
неповною інформацією, брати участь у фінансових пірамідах, 
цінувати більше те, що вона може заробити у короткостроко-
вій перспективі, ніж в довгостроковій, приділяти недостатньо 
уваги суспільним інтересам, підкорятися нераціональним вка-
зівкам з боку урядових організацій. необхідно відзначити, що 
методи, які використовує поведінкова економіка, є аналогіч-
ними до тих, які застосовуються в інших галузях економіки. 
Проте останнім часом поведінкова економіка використовує 
весь спектр методів, що використовуються в економічних до-
слідженнях: це статистичні методи, аналіз, математичне та 
комп’ютерне моделювання та ін.

4.4. реалізація концепції неперервної освіти 
як безпековий чинник
основою будь-якого суспільного прогресу в світі є осві-

та. «світом керують знання, тому слід змінити саме визначен-
ня освіти і професійної підготовки», — ці зауваження квелла 
а. нордстрема й йонаса риддерстрама ще раз підтверджують 
тезу, що живемо ми у світі, де пошук конкурентних переваг змі-
щується у сферу нематеріальну, де процес збагачення знаннями 
має бути неперервним і продовжуватися протягом всієї життєді-
яльності людини [5, с. 36].

такий висновок узгоджується із загальносвітовими та євро-
пейськими тенденціями розвитку сучасного суспільства, в якому 
освіта стає однією із пріоритетних галузей економіки. відповід-
но до зростаючих потреб розвитку суспільства, особливо в забез-
печенні національної безпеки та сталого економічного розвит-
ку, країни стали більше приділяти уваги ефективності й якості 
освіти, що в свою чергу викликало необхідність у неперервності 
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(впродовж життя), наступності, сумісності, масовості й опти-
мальності в освіті. іншими словами, дало поштовх розвиткові 
системі неперервної освіти.

Міністри освіти країн оеср ще у 1996 році визнали, що у 
ХХі столітті неперервна освіта буде життєво важливою для кож-
ного та має бути доступною для всіх. на конференції міністрів 
освіти європейських країн в Мілані (2003 рік) комісар вівіан ре-
дінг зазначила: «…соціальне і економічне зростання у Європі 
значною мірою залежить від політики у галузі освіти. Порівня-
но з минулим ця політика повинна враховувати новий елемент: 
технології, які застарівають кожні п’ять років. таким чином, нам 
слід розв’язати проблему: як заохотити європейських громадян 
до неперервної освіти» [1, с. 30–31]. саме тому поняття «непе-
рервної освіти» стає основою у сфері освіти більшості країн світу. 
Головною метою документів міжнародних організацій, зокрема 
організації економічної співпраці та розвитку (оеср), Юнес-
ко та ради Європи є створення послідовних стратегій розвитку 
неперервної освіти для забезпечення навчальних можливостей 
людини впродовж життя. так, лісабонський саміт ради Євро-
пи у березні 2000 року прийняв «Меморандум освіти протягом 
життя», в якому наголошено, що неперервна освіта має стати го-
ловною політичною програмою громадянського суспільства, со-
ціальної єдності й зайнятості.

у грудні 2006 року Європейський Парламент та рада Єс 
прийняли рекомендації «Про основні компетенції для навчан-
ня протягом життя», що необхідні всім громадянам для особис-
тої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, со-
ціальної єдності та можливості працевлаштування. основними 
були визначені такі вісім компетенцій, як спілкування рідною 
і іноземними мовами, знання математики та загальні знання у 
сфері науки і техніки, навички роботи з цифровими носіями, 
навчання заради здобуття нових знань, соціальні і громадянські 
навички, ініціативність і практичність, обізнаність та самови-
раження у сфері культури. еталонними рамками, що важливі 
для всіх восьми основних компетенцій стали: критичне мис-
лення, творчість, ініціативність, вміння вирішувати проблеми, 
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оцінка ризику, вміння приймати рішення та конструктивно ке-
рувати емоціями.

у березні 2010 року Європейською радою прийнята стра-
тегія «Європа 2020», яку ще називають стратегією розумного, 
стійкого та всеосяжного зростання. нова стратегія розвитку Єс 
спрямована на підтримку європейських країн щодо виходу з кри-
зи та підйому економіки. вона є продовженням попередньої лі-
сабонської стратегії і будується навколо трьох взаємопов’язаних 
пріоритетів, одним з яких є — інтелектуальне зростання — під-
вищення рівня розвитку освіти шляхом підтримки населення в 
мотивації щодо освіти впродовж життя, оновлені своїх знань і 
навичок. з моменту початку дії стратегії «Європа 2020» прийнято 
цілу низку додаткових документів, що покликані впроваджувати 
в життя основні цілі стратегії. серед семи основних запропоно-
ваних ініціатив дві бепосередньо пов’язані з освітою: перша — 
«Молодь у русі» (мобільність учнів, студентів, учителів і викла-
дачів), друга — «нові навички для кращого працевлаштування», 
що має на меті створити умови для модернізації ринку праці та 
дозволити представникам усіх вікових категорій здобути нові 
навички, необхідні для успішного працевлаштування на всіх 
життєвих етапах. Підтвердженням цих позицій стала і прийня-
та «Хартія Європейських університетів з неперервної освіти», де 
наголошено, що європейці потребують сильних, автономних, 
відповідальних, всеохоплюючих університетів, які забезпечують 
освітою, що базується на навчанні та дослідженнях у відповід-
ності з вимогами часу. саме тому з 2009 по 2013 рік Європейська 
комісія впровадила п’ять нових програм розвитку неперервної 
освіти: корнеліус, еразмус, леонардо да вінчі, Грунтдвіг та Жан 
Моне, метою яких було забезпечити якість і доступність до освіт-
ніх програм кожного бажаючого навчатися та мобільність його у 
виборі навчальних планів. нині Єврокомісія зміцнює академіч-
не партнерство і змістовне навантаження стратегії завдяки ново-
му поколінню програм Єс «Erasmus+» та «Horizon 2020».

рада Міністрів Єс у лютому 2014 року акцентувала особливу 
увагу на необхідності спрямування «інвестицій» в освіту і профе-
сійну підготовку, визначила пріоритетні напрями реформи освіт-
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ньої галузі з особливим акцентом на покращенні загальних нави-
чок і підвищенні професійної підготовки та компетенції слухачів 
і викладачів. Державам-членам Єс рекомендовано зосередити 
професійну освіту та навчання на сферах, що враховують потен-
ційні потреби регіонів Єс, у яких відбувається брак кваліфіко-
ваних кадрів; запровадити курс освітніх програм за допомогою 
навчання без відриву від виробництва, оптимізувати навчальний 
процес із професійної перепідготовки шляхом запровадження 
дистанційного навчання, передбачивши необхідне методичне і 
програмне забезпечення. комісар Єс з питань зайнятості, со-
ціальних прав та інтеграції л. андор і комісар з питань освіти, 
культури, молоді і спорту т. наврачіч [14] одночназно рекомен-
дували розглядати висновки ради Єс, як необхідний крок до 
економічного зростання, який вимагає в свою чергу й «збіль-
шення видатків на соціальні потреби, що допоможе європейцям 
краще інтегруватися в ринок праці та забезпечити економічний 
розвиток регіонів Єс» [6]. на засіданні ради Єс особливий ак-
цент було зроблено на тезі, що саме неперервна якісна освіта є 
необхідною умовою для росту, інновацій, конкурентоспромож-
ності і безпеки, яких потребує Європа.

Якщо наприкінці ХХ століття неперервна освіта була орієн-
тована переважно на надання непривілейованим верствам на-
селення можливості зміни свого статусу за рахунок підвищення 
освітнього рівня, то на початку 2000-х років освіта протягом жит-
тя та її складова — освіта дорослих — розглядається переважно як 
засіб адаптації трудових ресурсів до швидких технологічних змін. 
сьогодні концепція неперервної освіти робить наголос на про-
фесійне і, що є новим для сучасного суспільства — особистісне 
зростання. опитування, проведене серед громадян країн Єс, за-
свідчило, що 70 % респондентів виявили бажання вчитися. При 
цьому, 80 % вважають, що освіта має покращити їхнє професій-
не життя, а 72 % — особисте [15]. ці положення посилюються 
основними тенденціями, які будуть визначати майбутнє всього 
людства. серед них: миттєві засоби комунікації, світ без еконо-
мічних кордонів, торгівля і навчання через інтернет, нове су-
спільство послуг, форма діяльності, яка постійно змінюється, жі-
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ноче лідерство, розквіт національних культур, швидке старіння 
населення, ділове співробітництво, тріумф особистості [4, с. 54].

освіта, знання — це зброя в конкурентній боротьбі як для 
індивідуума, так і для виробництва, і для компаній. усвідомлюю-
чи цей феномен, уряди високорозвинутих країн завжди підтри-
мували і нині підтримують інтелектуальний розвиток у своїх кра-
їнах, її темпи, наукові і освітні програми, вони здійснили стрибок 
від індустріального суспільства до інформаційного, де людський 
розум, знання, творчий підхід до справи стає більш впливовим і 
продуктивнішим, ніж матеріальні фактори виробництва.

Про розуміння навчання і зростання рівня освічених у еконо-
мічно розвинутих країнах, принаймні, свідчить той факт, що коли 
американська армія воювала у в’єтнамі, то тільки 15 % військо-
вослужбовців закінчили коледж. Під час операції «Буря в пустелі» 
дипломи про вищу освіту мали вже близько 99,3 % солдат [1, с. 34].

людина та її знання стали головною продуктивною силою но-
вого суспільства. економіка індустрії перетворилася на економіку 
знань, гуманітарний капітал — на основний виробничий ресурс 
інформаційно-технологічного укладу. Перший Форум з економіки 
знань, що відбувся в Парижі (лютий, 2002 року) під назвою «розбу-
дова економіки знань — можливості та виклики для країн-претен-
дентів на вступ до Єс», фокусувався на підходах до формулювання 
політики по чотирьох складових економіки знань: економічного та 
інституційного режиму, освіченого та кваліфікованого населення, 
інформаційної структури та національної інноваційної системи. 
Другий Форум з економіки знань у Гельсінки (березень 2003 року) 
був присвячений впровадженню стратегій економіки знань у краї-
нах центральної і східної Європи. Представники всіх запрошених 
країн-кандидатів, а також україни, туреччини, росії у своїх допо-
відях демонстрували результати впроваджених програм і заходів з 
однієї із чотирьох складових стратегії. за результатами досліджень 
наголошено було на необхідності врахування і п’ятої складової — 
держави як ініціатора та координатора впровадження економіки 
знань в усі сфери життєдіяльності країни.

Під час першої інтелектуальної, технічної, наукової револю-
ції (ХіХ століття) на зміну традиційному виробництву прийшло 
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машинне. Друга науково-технічна революція (середина ХХ сто-
ліття) завдяки новим технологіям все більше вивільнила людину 
за рахунок машин, комп’ютеризації, інформаційних технологій. 
це дало поштовх до зародження всесвітньої мережі навчання. 
швидкість і масштаби розповсюдження — це принципова озна-
ка початку ХХі століття, яка характеризується, як «третя інтелек-
туальна революція» [5, с. 35]. всесвітній економічний форум в 
Давосі (січень 2017 рік) визнав Четверту промислову революцію 
як факт, що визначатиме у наступні десятиліття економічне, по-
літичне, соціальне і безпекове обличчя світу. вона позначиться 
на житті усіх груп людської спільноти і є ще одним наочним під-
твердженням висновку про визначальний характер освіти і на-
уки, інновацій і технологій у сучасному світі, без яких неможливі 
повноцінний суверенітет держави, її міжнародний авторитет та 
ефективна політика національної безпеки.

усвідомлення важливості і необхідності навчання протягом 
життя для людського розвитку привело на початку ХХі століття 
до модернізації в цілому європейської політики у сфері освіти. 
стало актуальним це питання і в освітній системі україни. не-
перервна освіта стає провідною для держави у сфері соціальної 
політики із забезпеченням сприятливих умов загального і про-
фесійного розвитку особистості, для суспільства — механізмом 
розширеного відтворення його професійного і культурного по-
тенціалу, умовою прискорення соціально-економічного про-
гресу. це обґрунтовується зростаючою інтелектуалізацією і ди-
намізмом праці, посиленням значимості «людського фактору» 
як в економічному, так і в соціальному розвитку сучасного сус-
пільства, поширенням ідей демократизації суспільного життя та 
освіти, демографічними змінами, пов’язаними з подовженням 
тривалості життя людей (у середньому до 75–78 років), появою 
і широким розповсюдженням нових інформаційних технологій, 
що дають принципово нові можливості для дистанційного та ін-
дивідуального навчання.

забезпечення якісної освіти впродовж життя має винятково 
важливе значення для подальшого розвитку україни. По-перше, 
швидкі зміни в усіх сферах знань змушують працюючих постійно 
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розширювати свій світогляд, підвищувати рівень майстерності і 
навичок. По-друге, ринок праці постійно звужується і люди, які 
не удосконалюють старі і не збагачуються новими знання зали-
шаються на ринку праці неконкурентноздатними. сьогодні осві-
та вже не є підготовкою до життя, як це було 40–50 років тому, 
сьогодні освіта є способом життя, формою захисту особистості 
проти невизначеності та непередбачуваності у сучасному світі. 
тому саме на принципах неперервності ґрунтується формування 
освітнього вільного простору сьогодні в україні. 

ця ідея несе в собі демократичну основу, розширюючи мож-
ливості вибору молодої людини або фахівця як у здобутті професії, 
так і мобільній перекваліфікації, розширенню профілю спеціаль-
ності, змінюючи таким чином соціальні гарантії зайнятості. непе-
рервна освіта сприяє значним змінам функціонування традиційної 
системи освіти. Якщо традиційно система освіти україни готувала 
людину, яка думає (розумну людину), то продуктом сучасної сис-
теми освіти має стати людина думаюча (тобто мудра). розумна 
людина завжди знайде вихід із будь-якої складної ситуації, але ж 
мудра людина її передбачить і не допустить її виникнення. Досить 
актуальним є нині зауваження видатного фізика Макса Борна про 
те, що людина — це не «посудина», яку треба заповнювати зна-
ннями, а факел, який необхідно запалювати [16, с. 9]. саме тому 
новим системам освіти в україні слід «запалювати» в самій людині 
потяг розвивати свої здібності до синтезу нових систем знань. це 
і є одне з основних завдань сучасної системи неперервної освіти.

Проблема реалізації концепції неперервної освіти в украї-
ні вирізняється гостротою, перш за все тому, що пов’язана з си-
туацією, у якій професійна гнучкість і мобільність не зводяться 
тільки до професійної діяльності людини, а постають і як со-
ціальна і особистісна проблема, що безпосередньо впливає на 
систему освіти в цілому. неперервна освіта має об’єднати весь 
освітянський простір держави з притаманними їй стратегічни-
ми ознаками та характеристиками: відповідальність за рівень 
національного інтелекту, відповідність європейським і світовим 
тенденціям економічного та соціального розвитку, випереджаль-
ний розвиток порівняно з динамікою розвитку суспільства, сис-
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темність, неперервність, проблемність і сумісність на світовому, 
державному та регіональному рівнях.

це нова концепція у політиці освітянських послуг в україні 
у новому тисячолітті. на її підставі сформульована національна 
доктрина розвитку освіти: «глобалізація, зміна технологій, пере-
хід до постіндустріального, інформаційного суспільства, утвер-
дження пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній 
цивілізації риси зумовлюють розвиток людини, що є головною 
метою, ключовим показником і основним важелем сучасно-
го прогресу. в україні має забезпечуватися прискорений, ви-
переджальний інноваційний розвиток освіти, а також повинні 
створюватися умови для розвитку, самоствердження та саморе-
алізації особистості протягом життя [7]. зокрема, у документі не-
перервну освіту визнано як навчання дорослих у різних формах 
перепідготовки, підвищення кваліфікації та професійного й за-
гальнокультурного рівня. крім цього визначено основні критерії 
організації неперервної освіти, це — охоплення освітою всього 
життя людини, наступність між окремими етапами й рівнями 
освіти, відкритість і гнучкість системи освіти впродовж життя, 
визнання освіти не за способами її здобуття, а за фактичним 
результатом, випереджальний характер освіти, різноманітність 
змісту, засобів, методики навчання, наявність суспільних меха-
нізмів стимулювання особистості до навчання впродовж життя.

стратегія і тактика реалізації концепції неперервної освіти в 
україні побіжно окреслена в законі україни «Про освіту», зако-
ні україни «Про вищу освіту», Державна національна програма 
«освіта» (україна ХХі століття), національна доктрина розвитку 
освіти, національна стратегія розвитку освіти в україні на 2012–
2021 рр., концепції розвитку неперервної педагогічної освіти.

Державна національна програма «освіта» (україна ХХі сто-
ліття) зазначає, що держава має створити умови для задоволення 
освітніх і професійних потреб громадян, надати кожному мож-
ливість вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний 
рівень, здобувати нові спеціальності [3].

окремі концептуальні положення знайшли відображення 
у національній стратегії розвитку освіти в україні на період до 



210

Розділ 4. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРУВАННЯ  
В СФЕРІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ОСВІТА-ЕКОНОМІКА-ДЕРЖАВА

2021 року, затвердженої указом Президента україни від 25 черв-
ня 2013 р. № 344/2013 [8]. серед стратегічних напрямів держав-
ної політики у сфері освіти визнано й забезпечення доступності 
та безперервності освіти протягом усього життя тощо. При цьо-
му наголошено, що модернізація і розвиток освіти мають набути 
випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на 
всі процеси, що відбуваються в україні та світі.

національною стратегією вказано на необхідності якісних 
змін у системі освіти дорослих, діяльності закладів післядипломної 
освіти, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, на базі 
яких здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації.

реалізація визначених концептуальних положень вимагає 
створення належних правових, соціально-економічних, матері-
ально-технічних та фінансових умов, а саме: формування необ-
хідної нормативно-правової бази; розробка науково-обґрунто-
ваних методик визначення загальнодержавних та регіональних 
потреб кадрового забезпечення; упорядкування та системати-
зація мережі закладів післядипломної освіти, освіти дорослих, 
поєднавши галузевий принцип її організації з широкою між-
галузевою і регіональною кооперацією з урахуванням соціаль-
но-економічного розвитку країни; формування механізму фі-
нансування підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; 
визначення конкретних цільових функцій підвищення кваліфі-
кації і перепідготовки спеціалістів співвідносно до різних рівнів, 
ланок та структур системи неперервної освіти; запровадження 
гнучкої і динамічної системи перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації фахівців з нових напрямів розвитку науки і техніки, 
ринкових методів господарювання та управління; формуван-
ня освітніх програм навчання у системі післядипломної освіти 
відповідно до стандартів підготовки фахівців; упорядкування 
переліку спеціальностей та спеціалізацій перепідготовки з ура-
хуванням існуючого переліку підготовки фахівців, державного 
замовлення та потреб окремих галузей регіонів тощо.

актуальним нині залишається питання щодо розроблен-
ня та прийняття закону україни «Про освіту дорослих», закону 
україни «Про післядипломну освіту». ці питання вже стоять на 
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порядку денному Міністерства освіти і науки україни. на цьому 
неодноразово наголошувала міністр освіти і науки україни лілія 
Гриневич [2]. але варто зауважити, що освіта дорослих, після-
дипломна освіта — частини більш широкого феномену — осві-
ти протягом життя, неперервної освіти. тому, напевно, доцільно 
розробляти і приймати вже закон «Про освіту протягом життя», 
в якому, окрім освіти дорослих, післядипломної освіти, буде вре-
гульована державна політика щодо різноманітних форм і видів 
освіти, задіяних в системі неперервної освіти (неформальної, ін-
формальної, домашньої, дистанційної, екстернату тощо).

так, можна стверджувати, що сьогодні результати неформаль-
ного навчання регламентуються законами україни «Про зайня-
тість населення» [10] та «Про професійний розвиток працівників» 
[11]. однак основний акцент в них зроблено на робітничі професії 
і це — суттєвий недолік цих документів, оскільки вони не врахо-
вують глобальні тенденції розвитку економіки, які демонструють 
зменшення частки робітничих професій та швидке зростання сег-
менту кваліфікованих фахівців невиробничої сфери, іт галузі, со-
ціальних комунікацій тощо. слід звернути увагу й на прагненні 
сучасної людини до індивідуальної самореалізації, до самостійного 
навчання. Дистанційна освіта на основі інформаційних технологій 
дозволяє врахувати ці тенденції. Можна однозначно стверджувати, 
що у майбутньому підвищиться роль неформальної онлайн-освіти 
для кар’єрного зростання. це дозволить освоїти необхідний рівень 
з кожної дисципліни, залежно від вимог професії.

за оцінками експертів, фінансовий потенціал ринку освіти 
протягом життя в україні становить близько 117 млрд. грн. на 
рік, тобто 7,8 % ввП україни, що характеризує освіту як одну 
з провідних галузей у структурі вітчизняної економіки. Прогно-
зоване зростання становить 3–7% щорічно протягом наступного 
десятиліття і до 2024 року збільшиться до 150 млрд. грн. [9].

4.5. інноваційні аспекти публічного управління  
в корпоративному секторі
на сучасному етапі розвитку економіка україни схильна 

до значних змін, обумовлених такими загальносвітовими тен-
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денціями розвитку, як глобалізація, поглиблення міжнародного 
поділу праці, підвищення відкритості національних економік, 
зростання ролі технологій, людського капіталу та інформації, 
прагнення до інноваційного розвитку і максимального викорис-
тання економічного потенціалу, що в свою чергу стимулюють 
розвиток економічної інтеграції і регіональної диференціації. 
Дієва інноваційна інфраструктура, є одним з основних рушіїв 
розвитку підприємництва, як в середині так і за межами будь-
якої країни. вона включає в себе багато елементів фінансових 
структур, об’єктів інформаційної системи, технологічної систе-
ми тощо. але саме інноваційні інфраструктури які є рушієм, ка-
налом, вектором розвитку підприємництва, мають бути детально 
дослідженні та адаптовані до сучасних умов розвитку україни.

становлення корпоративних відносин в україні відбува-
ється відповідно до загальних закономірностей і тенденцій, ха-
рактерних для цього процесу у світі. створений на основі при-
ватизації державного майна підприємств, корпоративний сектор 
займає найвагоміше місце в українській економіці. на його част-
ку припадає майже 75 % ввП. сьогодні національний корпора-
тивний сектор економіки україни представлений такими його 
складовими:

— акціонерний — у вигляді первинних його елементів, зо-
крема, публічних і приватних акціонерних товариств, державних 
акціонерних компаній;

— похідний — інтеграційні формування (асоціації, корпора-
ції, концерни, холдинги, дочірні підприємства та ін.);

— неакціонерний корпоративний сектор — включає інші 
господарські формування та підприємства, котрі підпадають під 
визначення корпоративних підприємств відповідно до вітчиз-
няного законодавства. еволюція систем корпоративного управ-
ління безпосередньо визначається інституційним середовищем 
в країні та розвитком ринкових відносин, які в україні перебу-
вають у стадії становлення. розуміння характеру та особливос-
тей трансформації системи корпоративних відносин в україні 
в загальному контексті світових перетворень є необхідним для 
вироблення ефективної корпоративної політики та стратегії роз-
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витку акціонерних товариств і корпоративних структур, які ви-
ступають головною складовою виробничого потенціалу україни, 
та напрацювання напрямків державної стратегії щодо розвитку 
корпоративного сектора країни загалом.

в умовах формування публічного управління процеси в кор-
поративному секторі видозмінюються та отримують підтримку 
та розвиток. важливого значення набуває ринковий і контрак-
тний підхід до управління державними видатками, ставлення 
до громадян як до клієнтів, яким державний апарат надає су-
спільні послуги, наприклад створення нових органів виконав-
чої влади — публічних служб, що підкреслю новаторство нової 
моделі державного управління, публічне управління. Публічний 
менеджмент як діяльність державних (і муніципальних) органів 
влади в економічній системі з надання суспільних послуг гро-
мадянам за принципом ринкових відносин, в залежності від їх 
матеріального становища. Публічне управління створює умови 
розвитку корпоративного сектору, та інноваційних процесів під-
тримки бізнес-середовища.

в останні роки проблематиці розвитку інноваційної інфра-
структури присвячено публікації багатьох дослідників-еконо-
містів, таких як: о. кузьмін, л. васильєва, М. сорока, н. Бага-
шова, в. колдовський, в. Філіппов, л. шевчук, а. колодійчук, 
Г. рачинська, л. лісовська, М. Пивоваров, а. тельнов, в. Гонча-
рук та інші. у всіх роботах детально наголошується на особливій 
увазі до інновацій в країні, але недостатньо уваги приділено саме 
розвитку інноваційним інфраструктурам, які б допомагали цим 
інноваціям виходити на світовий ринок в процесі його глобалі-
зації.

в сучасному глобалізаційному середовищі при прискорених 
темпах розвитку суспільства в сфері інноваційної інфраструкту-
ри, вже не існує єдиної моделі, яка б гарантувала успішний роз-
виток інноваційної діяльності підприємств будь-якої країни. 
однак, можемо навести загальновизнані принципи формуван-
ня ефективних інноваційних інфраструктур за допомогою яких, 
реалізація та вихід на міжнародні ринки будь-якого виду бізнесу 
стає біль можливим та досконалим. вони полягають у створенні 
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«майданчика» для взаємодії учасників єдиного простору, який 
включає систему соціальних, юридичних, економічних, інфор-
маційних та інших інститутів, що підтримують як інноваційну 
діяльність, так і самих новаторів. кінцевою метою формуван-
ня інноваційної інфраструктури є створення системи суб’єктів 
господарювання, здатної забезпечити ефективне управління 
інноваційними проектами. Функції у суб’єктів інноваційної 
інфраструктури різні, вони залежать від напрямку діяльності, 
властивостей конкретного інноваційного проекту, стадії іннова-
ційного процесу, цілей державної інноваційної політики тощо. 
сама інноваційна інфраструктура покликана вирішувати на-
ступні актуальні завдання:

— прискорення соціально-економічного розвитку;
— активне застосування у виробництві вітчизняних та за-

рубіжних науково-технологічних розробок і винаходів з подаль-
шим використанням в економіці власної країни та на зовнішніх 
ринках;

— розвиток експортної бази і збільшення валютних надхо-
джень у результаті інтенсивнішої інтеграції економіки країни в 
систему міжнародної торгівлі;

— наповнення внутрішнього ринку конкурентоспромож-
ними товарами та послугами виробничого і споживчого призна-
чення;

— дослідження нових форм господарювання з пристосуван-
ням до сучасних умов світового ринку тощо.

Під інноваційною інфраструктурою, розуміють увесь спектр 
структур як державної, так і приватної форм власності, що необ-
хідні для забезпечення розвитку і підтримки всіх стадій інновацій-
ного процесу. До інноваційної інфраструктури можемо віднести:

— об’єкти виробничо-технологічної структури (технопарки, 
інноваційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори, інновацій-
но-технологічні, інжинірингові фірми та ін.);

— об’єкти інформаційної системи (аналітично-статистичні 
центри, інформаційні бази, мережі);

— організації з підготовки та перепідготовки кадрів, зокрема 
у сфері нДДкр;
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— фінансові структури (бюджетні, позабюджетні, венчурні, 
банки, фінансово-промислові групи, орієнтовані на технологіч-
ну інноваційну діяльність та ін.);

— систему експертизи, сертифікації, стандартизації та акре-
дитації; — систему патентування, ліцензування і консалтингу з 
питань захисту, оцінки вартості і використання інтелектуальної 
власності, оцінки комерціалізації наукових результатів.

Провідну роль серед суб’єктів інноваційної інфраструк-
тури займають бізнес-інкубатори. Під бізнес-інкубатором, як 
правило, розуміють організації, які надають комплекс послуг 
(бухгалтерських, юридичних, консалтингових, інформацій-
них, орендних, адміністративно-технічних) новостворюваним 
підприємницьким суб’єктам на сприятливих умовах з метою 
адаптації їх до умов ринкової кон’юнктури. в сучасних умовах 
особливого поширення набувають інноваційні бізнес-інкубато-
ри — організації, діяльність яких спрямована на удосконалення 
та швидку реалізацію трансферу інновацій, створення венчур-
них структур. на даний час, у світі налічується більше ніж 6000 
офіційно зареєстрованих інноваційних центрів. але найбільша 
їх кількість існує в сша, (за різними оцінками від 1100 до 1500 
одиниць). Близько 1000 інноваційних центрів оперують в захід-
ній Європі. у великобританії знаходяться в розвитку більше 300 
проектів з розвитку інноваційних інфраструктур. різні показ-
ники свідчать про те, що 73 % британських фірм, розвинених в 
такій інноваційній інфраструктурі як бізнес-інкубатор, успішно 
розвивають свій власний бізнес. розподіл бізнес-інкубаторів по 
світових регіонах за даними національної асоціації бізнес-інку-
баторів (NBIA) вказує на перевагу американського сектору (див. 
рис. 4.1).

великий відсоток інкубаторів зайнятий розвитком високих 
технологій і часто під такими інкубаторами розуміють наукові 
парки, які зазвичай існують при навчальних закладах: приміром, 
близько 70 % британських університетів мають свої інкубатори.

Первинною є американська модель. Передумови для ство-
рення й принципи функціонування бізнес-інкубаторів з’явилися 
у сша ще на межі XIX-XX ст. саме у сша був створений у 
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1959 р. перший сучасний бізнес-інкубатор — «Batavia Industrial 
Center», з метою збільшення зайнятості населення в економіч-
но-депресивному місті [2]. Передумовами створення бізнес-ін-
кубатору стали:

 — пропозиція з боку власників використовувати виробничі 
приміщення для потреб малих підприємств;

 — державна фінансова підтримка інноваційних проектів;
 — пропозиція фінансування з боку підприємців-інвесторів, 

які прагнули вкласти власні накопичення у перспективні бізнес-
проекти.

найуспішнішими бізнес-інкубаторами у сша на сучасно-
му етапі є:

1. «Advanced Technology Development Center» (ATDC), засно-
ваний в 1981 році в атланті, штат Джорджі. «ATDC» — «під-
няв» 2 млрд. дол. сша капітальних коштів і допоміг заснува-
ти близько 170 компаній у сфері коучингу. створенням мереж, 
наставництвом і вихованням — «ATDC» допомагає компаніям 
скористатися федеральними програмами фінансування, такими 
як: «Small Business Innovation Research» (SBIR) та «Small Business 
Technology Transfer» (STTR) [3].

2. «Houston Technology Center» (HTC), заснований в 1997 
році в Х’юстоні. «HTC» — є найбільшим інкубатором в техасі, 
з операціями розподіленими між кількома секторами: енерге-

Рис. 4.1. Розподіл бізнес-інкубаторів по регіонах світу у 2016 році (побудовано 
автором за даними Міжнародної асоціації бізнес-інкубаторів [1])
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тика, інформаційні технології, життєві науки, аерокосмічні і 
нанотехнології. Бізнес-інкубатор виховав понад 300 компаній і 
зібрав понад 2,5 мільярда доларів сша на фінансування. істо-
рії успіху «HTC» включають «Hydro Green Energy», яка генерує 
гідроелектроенергію з природно протікаючої води, і «Nano Ridge 
Materials», яка виробляє високоякісні вуглецеві трубки [4].

3. «Massachusetts Biomedical Initiatives» (MBI) — яка засно-
вана в 1985 році, є приватною фірмою, яка запускає біомедич-
ні компанії. його три відділи поставляють біотехнологічне об-
ладнання, лабораторії та підтримку в розвитку бізнесу. завдяки 
зусиллям «MBI», більш ніж 50 компаній — «GenToros» і «ZATA 
Pharms» — «підняли» в цілому 600 млн дол. сша [5].

4. «MGE Innovation Center» — створено в 1989 році в місті 
Медісон, штат вісконсін, це інноваційний центр який перетво-
рив більше 70 стартапів в процвітаючі підприємства. з його 27 
загальними відділеннями і 34 лабораторіями, фірма веде більше 
130 компаній. До попередніх історій успіху відносяться «Madison 
Endodontic Associates», яка спеціалізується в ендодонтичному лі-
куванні і «Exact Sciences Corp.» (EXAS) провідна компанія в об-
ласті виявлення і лікування раку [6].

5. «Research Park, University of Illinois» був заснований в 1999 
році в урбана-Чампейн, цей дослідний парк має в своєму арсе-
налі відомі назви, такі як, «Caterpillar» (CAT), «Yahoo!» (YHOO), 
«Sony», і «Abbott Laboratories» (ABT), що встановлюють їх моде-
лювання центрів, науково-дослідних центрів, і дата-центрів в 
інкубаційному центрі наукового парку. керівництво та настав-
ництво від Дослідницького парку, поряд зі згаданою вище уста-
новою, дозволило цим компаніям, зібрати кошти для своїх нових 
науково-дослідних підприємств. вони здійснюють свою дослід-
ницьку діяльність під керівництвом інкубаційного центру науко-
во-дослідного парку. вони також виграли від прямого зв’язку з 
університетською кафедрою. на сьогоднішній день він налічує 
40 компаній, що працюють в цьому університетському містечку, 
який працює близько 500 студентів в якості інтернів [7].

крім того, для американської моделі характерна успішна 
схема створення технопарків з офісних центрів підприємств, що 
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вийшли з бізнес-інкубаторів, а в окремих випадках — з перспек-
тивою перетворення їх у технополіси.

Європейська модель бізнес-інкубування також досить не-
погано себе зарекомендувала. її особливості диференціюються 
залежно від країни. наприклад, у швеції широко впроваджу-
ється концепція внутрішніх бізнес-інкубаторів, що створюються 
й розвиваються всередині великих промислових підприємств, 
транснаціональних корпорацій тощо. шведський досвід показав, 
що бізнес-інкубатори можуть бути ефективним інструментом 
розвитку бізнес-середовища промислових підприємств, місцем 
генерування і впровадження інноваційних ідей на базі великих 
компаній. у країні нараховується близько 80 бізнес-інкубато-
рів, більшість з яких іт-спрямування, проте існують тенденції 
на їх переорієнтування зі сфери промислового виробництва, яке 
переноситься у країни третього світу, на сферу послуг (туризм, 
переробка відходів) у зв’язку із посиленням екологічних вимог. 
шведське стартап-середовище насичене проектами і подіями у 
всіх великих містах країни, таких як Гетеборг, Мальме, уппсала 
та інші. До найбільш перспективних і привабливих для інвесто-
рів галузей в сфері шведського бізнес-інкубування відносять:

IT-технології (розробка додатків, захист даних, дизайн, 
освіта, свіжі та оригінальні ідеї);

 — оптова та роздрібна торгівля;
 — транспортні перевезення;
 — творчі проекти в сферах архітектури та дизайну;
 — сфера туризму тощо [8].

у зв’язку з цим для шведських інноваційних структур на 
перше місце виходить не технічна підтримка, а коучинг (бізнес-
навчання) [9].

з основних бізнес-інкубаторів швеції можна виділити:
1. «Almi» бізнес-інкубатор, який належить шведському уря-

ду і служить материнською компанією для 16 регіональних фі-
лій з 40 офісами по всій країні. «Almi» пропонує консультаційні 
послуги, позики і венчурний капітал для іноземних стартаперів 
на всіх стадіях створення бізнесу. один з потужних плюсів — 
можливість отримати консультацію (обговорення та оцінка ідеї, 
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планування бюджету, реєстрація підприємства) на рідній мові 
заявника. «Almi» працює з декількома видами фінансування: 
мікрозайм, позика для підприємств, позика на розвиток іннова-
ційних проектів [10].

2. «Swedish Incubators&Science Parks» — національна асоці-
ація бізнес-інкубаторів та наукових парків в швеції. Члени SISP 
(43 інкубатора і 33 наукових парку) працюють з 70 сферами бізнесу 
і пропонують допомогу в розвитку стартапу, роботу з кластерами, 
фонди стартового капіталу, акселератори та інше. асоціація співп-
рацює з представниками державної влади, університетами, про-
мисловим сектором і формує загальні національні проекти [11].

3. «Northzone» є технологією інвестиційного партнерства. 
Діє на ринку з 1996 року і вже інвестував в 118 компаній, в числі 
яких такий інтернет-гігант, як «Avito. ru.». з офісами по скан-
динавії, в лондоні і нью-йорку «Northzone» з’єднує підопічні 
компанії з ключовими гравцями ринку, діловими партнерами і 
клієнтами [12].

4. «Creandum» — венчурний фонд, який працює як з стар-
тапами, так і з досвідченими гравцями. Після інвестування бере 
участь в житті проекту в якості консультанта і підтримує його 
«усіма доступними способами» (наймання співробітників, по-
шук приміщень та інше) [13].

5. «Connect» — на цьому сайті можна знайти приватних ін-
весторів, так званих бізнес-ангелів. крім національних офісів, у 
«Connect» багато міжнародних партнерів. організація регулярно 
влаштовує інвестиційні тематичні конференції в різних містах кра-
їни. найвідоміше захід для підприємців — «Sprаngbrаda», під час 
якого запрошені бізнесмени презентують свої ідеї інвесторам [14].

наприклад, в німеччині в моделі створення і функціону-
вання бізнес-інкубатору є, по-перше, висока якість підготовки 
підприємців-новачків (лише 5 % підприємств, «вирощених» у 
бізнес-інкубаторах, банкрутують), і, по-друге, переорієнтація 
бізнес-інкубаторів з інноваційної сфери на сферу підтримки ма-
лого і середнього підприємництва [15, C.179].

При розгляді розвитку ринку бізнес-інкубування в світі, 
варто також сказати про Польщу, як країну, що активно розви-
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вається та займає своє місце у світовій економіці. в якості під-
тримки бізнес-установ, інноваційні центри займають важливу 
роль в області передачі технології і комерціалізації знань, а та-
кож в будівництві інноваційного характеру польської економіки. 
Бізнес-інкубатори все частіше беруть участь в стимулювання ін-
новаційних процесів.

у 2015 році, було ідентифіковано 176 активних сучасних ін-
новаційних інфраструктур, серед яких: 42 технологічні парки; 23 
технологічні інкубатори; 24 академічні бізнес інкубатори; 46 інно-
ваційних бізнес-інкубаторів; 41 центр технологічного трансферу.

кількість інноваційних інфраструктур, у тій же Польщі, 
зростає з кожним роком. інноваційні центри є важливим ком-
понентом інфраструктури підтримки бізнесу в Польщі. їх потен-
ціал дозволяє надавати підприємцям різноманітні послуги, які 
полегшують технологічний і організаційний розвиток компаній.

на сході також інтенсивно розвивається процес формуван-
ня інноваційних інфраструктур. азійська модель, яка в основно-
му представлена в китаї, відрізняється такими рисами: масш-
табність (бізнес-інкубатори тут є операторами великої кількості 
підприємницьких суб’єктів) та широке впровадження досягнень 
американської моделі бізнес-інкубування.

уряд китаю спільно з місцевими владами організував більш 
400 бізнес-інкубаторів. Через те, що урядове агентство із управ-
ління бізнес-інкубаторами перебуває у структурі Міністерства 
науки й технологій, всі ці бізнес-інкубатори надають свої послу-
ги компаніям, які займаються технологіями. у результаті всі біз-
нес-інкубатори китаю досить великі. тільки у шанхаї є близь-
ко 30 інкубаторів, які обслуговують 300 компаній. Чимало з цих 
компаній було створено так званими «вченими, що повернули-
ся». це вчені, які отримали освіту у західній Європі, Північній 
америці та повернулися до китаю, щоб створити нові компанії, 
які можуть активно розвиватися [18, C. 61].

Ще однією з тенденцій розвитку інноваційних інфраструк-
тур, є збільшення кількості університетських бізнес-інкубаторів. 
найбільше така тенденція прослідкується у сша. такі інкубато-
ри розташовані в університетах, від яких і здобувають підтрим-
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ку. Головна мета таких інкубаторів — технологічний трансфер 
та комерціалізація університетських розробок. за проведеним 
«UBI Global» дослідженням університетських бізнес-інкубато-
рів, в якому брали участь 1224 бізнес-інкубатори, було визначено 
основні сфери роботи даних установ, до яких належать інформа-
ційні технології, соціальна сфера, життєві науки біотехнології та 
інші (див. рис 4.2) [19].

Рис. 4.2. Розподіл академічних бізнес-інкубаторів за основними сферами 
діяльності (побудовано автором за даними Глобальної асоціації  

академічних бізнес-інкубаторів [20])

за результатами дослідження було обрано три найкращих 
академічних бізнес-інкубатори:

1. «TEC Edmonton» — неприбутковий академічний бізнес 
інкубатор, що діє при університеті альберта в канаді. Був засно-
ваний 2006 року. наразі його операційний бюджет перевищує 2 
млн дол сша, а середня тривалість програми інкубування ста-
новить 12 місяців. «TEC Edmonton» народився зі спільної про-
грами університету альберти та едмонтонської корпорації еко-
номічного розвитку (EEDC). за підтримки свого партнерства та 
його великої інноваційної мережі, що складається з найбільш 
професійних команд, «TEC Edmonton» допоміг своїм клієнтам 
зібрати 230 млн. дол. сша фінансування за останні 4 роки, що 
дозволило їм відкрити 1750 нових робочих місць [21].
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2. «Setsquared SET squared» забезпечує простір і підтримку 
підприємств на ранній стадії, з високим потенціалом зростан-
ня, щоб допомогти їм розвинутися в життєздатні торгові під-
приємства. за останні 10 років інкубатор допоміг компаніям за-
лучити більше 1,5 млрд. дол. сша інвестицій і фінансів. «SET 
squared» працює в п’яти акселераторах, заснований в кожному 
з його університетів-партнерів в університетському містечку в 
Бат, Брістоль, ексетер, саутгемптон і суррей. крім того, його 
стратегічне розташування додає ще більшу цінність для бізнесу. 
Британський інкубатор екосистеми виділяється як один з най-
багатших регіонів з точки зору ввП, будучи для багатьох провід-
них науково-дослідних технологічних компаній, університетів і 
науково-дослідних установ державного сектора як «рідний дім». 
також цей бізнес-інкубатор має свій венчурний фонд у розмірі 
4 млн дол. сша, тривалість програми підтримки бізнесу стано-
вить 30 місяців [22].

3. «Uppsala Innovation Centre» (UIC) є одним з провідних 
бізнес-інкубаторів для зростаючих компаній в швеції. «UIC» 
пропонує підтримку по розвитку бізнесу, знання та інструмен-
ти для інноваційних проектів і зростаючих компаній, які хочуть 
рухатися вперед, розширення масштабів і вихід на міжнародний 
ринок. Дев’ять з десяти випускників «UIC» компанії залишають-
ся активними на ринку сьогодні. UIC не має чіткого галузевого 
спрямування, працює у всіх сферах розвитку бізнесу, та допома-
гає вийти бізнесу на світові ринки, що є дуже важливим в процесі 
глобалізованого суспільства.

отже, розвиток ефективних інноваційних інфраструктур 
має свої особливості. велика кількість інноваційних інфраструк-
тур діє у технологічній сфері, а найбільш популярними галузями 
діяльності для них є комп’ютерні технології, послуги, виробни-
цтво, інтернет, біонауки, електроніка та телекомунікації. Біль-
ше третини у інноваційних інфраструктурах займає такий вид 
інноваційного розвитку як бізнес-інкубатор. найбільша кіль-
кість бізнес-інкубаторів припадає на країни Північної америки 
і західної Європи, де вони набули значного поширення і функ-
ціонують у різноманітних формах і видах. вже довгий час у сві-
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ті, бізнес-інкубатор виступає могутнім інструментом підтримки 
підприємництва, що є основною опорою економічного розвит-
ку країни. саме адаптація механізму діяльності зарубіжних ін-
новаційних інфраструктур до сучасних реалій, дозволить вийти 
україні на передові щаблі розвитку бізнесу в процесі глобалізації 
світового ринку.

4.6. управління фінансовими ресурсами у системі 
публічного управління
Фінансові ресурси — це складова ринкових відносин і вод-

ночас головний інструмент реалізації державної фінансової по-
літики.

Державна фінансова політика, яка є діяльністю державних 
органів управління, що спрямована на забезпечення розвитку 
фінансово-кредитної системи країни, відіграє особливу роль в 
розвитку економіки країни. вона передбачає проведення захо-
дів із залучення фінансових ресурсів у розпорядження держа-
ви, розподіл їх та використання з метою забезпечення реалізації 
державних програм. зокрема, грошові кошти, що залучаються 
державою, використовуються для фінансування соціальних про-
грам, забезпечення розвитку державного сектору економіки, ре-
гулювання економічного розвитку, міжнародної діяльності та ін.

здійснення цілеспрямованої фінансової політики за допо-
могою фінансового механізму та ефективне функціонування фі-
нансової системи держави залежить від організації публічного 
адміністрування фінансами в державі.

Фінансам притаманні певні особливості: фінанси тісно 
пов’язані з природою і функціями держави, визначаються її 
формами і завданнями державного розвитку на конкретному 
етапі; фінанси представляють специфічні, однорідні відноси-
ни між державою, юридичними і фізичними особами з приводу 
формування, розподілу і використання централізованих і децен-
тралізованих грошових фондів; фінанси нерозривно пов’язані 
з існуванням товарно-грошових відносин; фінанси пов’язані 
з розподілом і перерозподілом частини сукупного суспільного 
продукту.



224

Розділ 4. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРУВАННЯ  
В СФЕРІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ОСВІТА-ЕКОНОМІКА-ДЕРЖАВА

Формуванню максимально можливого обсягу фінансових 
ресурсів, оскільки вони є матеріальною базою будь-яких пере-
будов, має сприяти фінансова політика. нині фінансова політи-
ка має характеризуватись якісно новими підходами до суб’єктів 
господарювання з урахуванням економічних реформ, рефор-
мування оплати праці, пенсій, податкової та кредитної систем, 
спрямованих на формування нового фінансового механізму.

Фінанси підприємств — органічна складова фінансової сис-
теми держави. це система економічних відносин, що виникають 
у процесі формування, розподілу та використання фондів гро-
шових ресурсів підприємства.

незалежно від сфери функціонування суб’єкта господарю-
вання вся його фінансово-господарська діяльність пов’язана із 
формуванням, перерозподілом та використанням фінансових 
ресурсів.

основною метою управління фінансово-господарською ді-
яльністю будь-якого підприємства, а особливо в системі публіч-
ного управління, є вирішення, де, коли і як використовувати 
сформовані фінансові ресурси для ефективного розвитку ви-
робництва та максимізації прибутку. Щоб існувати в ринкових 
умовах і не допустити банкрутства підприємства, потрібно вміти 
управляти його фінансовими ресурсами. управління фінансо-
вими ресурсами знаходиться в тісному зв’язку з фінансово-бю-
джетної політикою держави, з чинним фінансовим механізмом.

управління фінансовими ресурсами — це складова частина 
управління економікою. його здійснює спеціальний фінансо-
вий апарат за допомогою специфічних прийомів і методів.

Підприємство, розробляючи стратегію свого розвитку, фор-
мує концепцію управління фінансово-господарською діяльніс-
тю, спрямовану на отримання та поступове збільшення еконо-
мічного ефекту від такої діяльності.

Публічне управління передбачає прозорість ведення бізнесу 
та можливість оцінювати його діяльність не тільки внутрішнім, а 
і зовнішнім користувачам.

Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших 
для забезпечення їх діяльності видом ресурсів, але, в той же час, 
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і досить складним для дослідження. здатність фінансових ресур-
сів трансформуватись у матеріальні, інтелектуальні, технічні, ін-
новаційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінан-
сово-господарській роботі підприємства. Проблеми управління 
фінансовими ресурсами мають місце на кожному підприємстві, 
оскільки забезпеченість фінансовими ресурсами є визначаль-
ним фактором здійснення процесу господарської діяльності 
суб’єктами господарювання.

відомо, що забезпечення підприємницької діяльності фі-
нансовими ресурсами тісно пов’язане з категоріями — «фінан-
совий механізм» та «фінансове забезпечення», що визначають 
сутність управління фінансовими ресурсами підприємств. Для 
цілей ефективного використання фінансових ресурсів підприєм-
ства та з метою реалізації процесу управління фінансами підпри-
ємств застосовується фінансовий механізм. система управління 
фінансовими ресурсами підприємства є складовою фінансового 
механізму підприємства.

Перш за все слід з’ясувати те, що фінансовий механізм, з 
точки зору управління, є функціонуванням безпосередньо фі-
нансів підприємств, а з другого боку, це сукупність методів, 
форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розви-
ток підприємств.

в економічній літературі поняття «фінансовий (фінансо-
во-кредитний) механізм» використовується досить широко. але 
єдиної думки щодо його визначення та його складових не існує.

основою фінансів підприємств є фінансові ресурси — ко-
шти, що знаходяться в розпорядженні підприємств і призначені 
для виконання ними певних фінансових зобов’язань. До фінан-
сових ресурсів належать грошові фонди підприємства, а також 
частини грошових коштів, які не входять до складу фондів.

складовими фінансових ресурсів підприємства є: статутний 
капітал; додатково вкладений капітал; резервний капітал; нероз-
поділений прибуток; амортизаційні відрахування; забезпечення 
подальших витрат і платежів; довготермінові і короткотермінові 
кредити банків; відстрочені податкові зобов’язання; кредитор-
ська заборгованість усіх видів (зі страхування, за авансами одер-
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жаними, за векселями виданими, з оплати праці, по розрахунках 
з учасниками тощо).

Фінансові ресурси підприємств класифікують за основними 
ознаками: за джерелами формування; за етапами формування; за 
використанням; за формою реалізації.

основними джерелами формування фінансових ресурсів 
підприємств є власні та залучені кошти. власні фінансові ре-
сурси формуються за рахунок власних джерел фінансування. 
вони утворюються уже під час організації підприємства при 
формуванні його статутного капіталу. в процесі виробничо-гос-
подарської діяльності власні фінансові ресурси підприємства 
поповнюються завдяки отриманим доходам і прибуткам. ці фі-
нансові ресурси називають власними внутрішніми фінансовими 
ресурсами. водночас, підприємство може отримувати фінансові 
ресурси у власне використання від емісії своїх акцій, отриман-
ня дотацій, субсидій, дивідендів, відсотків на ціні папери інших 
емітентів тощо. такі фінансові ресурси називають власними зо-
внішніми фінансовими ресурсами.

Часто підприємству не вистачає власних фінансових ресур-
сів і тоді воно залучає їх на фінансовому ринку у формі банків-
ських кредитів, коштів від емісії облігацій, інших видів цінних 
паперів, кредиторської заборгованості тощо. такі фінансові ре-
сурси називають залученими. залучені фінансові ресурси фор-
мують з залучених джерел фінансування.

за етапами формування фінансові ресурси поділяють на: 
початкові, тобто ті, з якими підприємство розпочинає свою ді-
яльність (статутний капітал); набуті (прирощені) — отримані 
підприємством в результаті його діяльності у формі чистого до-
ходу (прибутку та амортизації), субсидій, дотацій тощо.

за використанням фінансові ресурси підприємств поділя-
ють на: матеріалізовані фінансові ресурси (вкладені в основні за-
соби, запаси, виробництво, готову продукцію тощо); матеріальні 
ресурси. за формою реалізації фінансові ресурси підприємств 
поділяють на: грошові фінансові ресурси (грошові кошти та їх 
еквіваленти); нематеріальні (вкладені в нематеріальні активи); 
фінансові (вкладені у фінансові активи).
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отже, фінансові ресурси підприємств — це грошові доходи 
і нагромадження, які формуються у юридичних осіб в процесі їх 
господарської діяльності за рахунок власних, позикових і залуче-
них джерел фінансування і використовуються для формування 
активів підприємства, грошових резервів, виконання фінансо-
вих зобов’язань, стимулювання працівників, а також для здій-
снення інших заходів з метою забезпечення ефективності роз-
витку підприємства.

окремі господарюючі суб’єкти в рамках ведення своєї діяль-
ності відтворюють особливу господарську поведінку, яка дозволяє 
поглинати ресурси кредиторів і перетворювати їх у власну дебітор-
ську заборгованість, затягувати терміни розрахунків з наявними 
боргами та інше. Під впливом сукупності зовнішніх і внутрішніх 
чинників порушується фінансова стійкість підприємства. Майно 
набуває непродуктивної та неліквідної форми, фінансові ресурси 
підприємства використовуються нераціонально. крім того, недо-
статня забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами су-
проводжується низьким рівнем ефективності їх використання.

спроможність підприємства досягти успіху на ринку зале-
жить від ефективності управління його фінансовими ресурсами. 
Добре організоване управління є необхідною складовою для їх 
успішної роботи в умовах жорсткої конкуренції.

склад ресурсів, їх обсяг залежать від виду та розміру підпри-
ємства, роду його діяльності, обсягів виробництва. Чим більший 
обсяг виробництва і вища ефективність роботи підприємства, 
тим більший обсяг власних фінансових ресурсів і навпаки.

обов’язковими сучасними аспектами ефективного функціо-
нування фінансів підприємств є: різноманітність форм власнос-
ті; свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень; 
вільне ринкове ціноутворення та конкуренція; самофінансування 
підприємництва; правове забезпечення правил економічної пове-
дінки всіх суб’єктів підприємницької діяльності; обмеження і ре-
гламентація державного втручання в діяльність підприємств.

отже, можна зробити висновок, що наявність у достатньо-
му розмірі фінансових ресурсів, їхнє ефективне використання 
визначають добрий фінансовий стан підприємства: платоспро-
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можність, фінансову стійкість, ліквідність. у цьому зв’язку 
найважливішим завданням підприємства є пошук резервів 
збільшення власних фінансових ресурсів і найефективніше їх 
використання з метою підвищення ефективності роботи під-
приємства загалом та раціональне управління фінансовими ре-
сурсами підприємства.

опрацювання значної кількості публікацій дозволило зро-
бити висновок, що управління фінансовими ресурсами підпри-
ємств трактується як один із ключових чинників організації ви-
робничо-господарської діяльності підприємства, діяльності, що 
спрямована на оптимізацію фінансового механізму підприєм-
ства, координування фінансових операцій, забезпечення їх впо-
рядкування та точного «балансування».

найважливішим завданням управління фінансовими ре-
сурсами є визначення обсягів, джерел та форм залучення фі-
нансових ресурсів для здійснення господарської діяльності під-
приємства.

на рівні підприємства управління фінансовими ресурсами 
повинно розглядатися як адаптивний механізм, за допомогою 
якого воно постійно перебудовується в процесі пошуку найбільш 
ефективних зв’язків з навколишнім економічним середовищем.

управлінню фінансовими ресурсами підприємств прита-
манні певні властивості:

1) безперервність;
2) циклічність;
3) залежність ефективності управління від послідовності 

його етапів;
4) динамічність;
5) стійкість.
в управлінні фінансовими ресурсами підприємства необ-

хідно дотримуватись узгодженості термінів фінансових опе-
рацій; платоспроможності; рентабельності інвестування; зба-
лансування ризиків; врахування потреб ринку; максимізації 
рентабельності.

в управлінні фінансовими ресурсами підприємств можна 
виділити три рівні: стратегічний, тактичний та оперативний.
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Пріоритетом управління на стратегічному рівні є забезпе-
чення необхідним обсягом фінансових ресурсів найбільш ваго-
мих (у відповідності з встановленими довготерміновими цілями) 
проектів, заходів та операцій, результатом яких можуть бути зна-
чні зміни фінансового стану підприємства, різка зміна структу-
ри та величини усіх господарських засобів (активів) та джерел їх 
утворення (пасивів).

Функціональна направленість тактичного рівня управління 
фінансовими ресурсами підприємств та його значення для забез-
печення взаємозв’язку стратегічних цілей підприємства і щоден-
ної діяльності окремих підрозділів визначає в якості пріоритетів 
для керівників: пошук та розподіл необхідної кількості фінан-
сових ресурсів для забезпечення окремих напрямків діяльності 
підприємства (закупівлі, виробництва, збуту) та його основних 
підрозділів; постановку середньо- та короткотермінових цілей, 
контроль їх виконання та визначення порядку залучення вико-
ристання фінансових ресурсів у відповідності з довготермінови-
ми цілями та вибраною стратегією підприємства.

Під оперативним управлінням розуміється комплексна сис-
тема заходів з розподілу та контролю фінансових ресурсів для 
забезпечення поточної діяльності підприємства в межах вико-
нання короткотермінових та середньострокових планів. Пріори-
тетом управління для оперативного рівня є ефективне викорис-
тання наявних фінансових ресурсів.

в межах стратегічного управління фінансовими ресурсами 
підприємств керівники визначають стратегічні показники для 
усього підприємства, планів та прогнозів через систему страте-
гічних звітів, які містять ряд ключових фінансових показників 
(стандартів чи нормативів). відносно цих показників вимірю-
ється ефективність роботи підприємства з досягнення встанов-
лених стратегічних цілей.

однією з основних проблем управління фінансовими ре-
сурсами підприємств на функціональному (тактичному) рівні є 
передача відповідальності за виконання специфічних фінансо-
во-економічних показників тим керівникам окремих напрямків, 
наприклад, які відповідають за закупівлю сировини та матеріа-
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лів; виробництво та збут (відвантаження) продукції та ряд інших 
специфічних операцій. у відповідності з покладеними на керів-
ників тактичного рівня завдань управління фінансовими ресур-
сами здійснюється з допомогою системи планів та управлінських 
звітів по напрямкам та основним підрозділам під загальним ке-
рівництвом замісників директорів з економіки та фінансів та 
стратегічного планування.

в завдання, що вирішуються на тактичному рівні, входять 
також підготовка пропозицій про інвестиції в окремі сфери ді-
яльності, про зміни в структурі оборотних засобів, потребах 
у залученні зовнішніх джерел фінансування та емісії акцій 
підприємства. рішення за такими пропозиціями приймають-
ся керівниками верхнього рівня управління на основі аналізу 
інформації про виконання стратегічних планів, виявлених в 
рамках тенденцій в зміні найбільш важливих показників ді-
яльності підприємства на ринку та зовнішніх загальноеконо-
мічних факторів. Можна з впевненістю говорити про існуван-
ня механізму управління фінансовими ресурсами підприємств 
як сукупності заходів, методів та навиків, що в комплексі за-
безпечують ефективну діяльність підприємства з управління 
фінансовими ресурсами.

впровадження заходів дозволяє не тільки підвищити обсяги 
виробництва, зменшити собівартість продукції, а й оптимізувати 
інші витрати, що позитивно відображається на інших техніко-
економічних показниках діяльності підприємства.

Процес безперервного управління фінансовими ресурсами 
підприємств повинен здійснюватися в рамках відповідної еконо-
мічної системи, що обумовлює його перебіг та дає можливість 
досягнути бажані результати. від ефективної організації та пра-
вильного управління фінансовими ресурсами підприємства за-
лежить як його фінансово-економічний стан, так і становище на 
ринку в сучасних конкурентних умовах господарювання.

шляхи реалізації завдань управління фінансовими ресурса-
ми мають визначатися фінансовою політикою підприємства за-
лежно від конкретних умов та особливостей діяльності кожного 
суб’єкта господарювання.
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раціональне управління фінансовими ресурсами підпри-
ємств повинно включати наступні етапи:

— виявлення та формулювання проблеми чи задачі управ-
ління фінансовими ресурсами підприємств, що повинна бути 
вирішена на базі використання минулого досвіду та наявних 
даних;

— прийняття управлінського рішення щодо використання 
фінансових ресурсів та його реалізація;

— аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можли-
вих способів його модифікації чи зміни, а також врахування його 
результатів в процесі нагромадження досвіду, який може бути ви-
користаний в майбутньому.

висновки до розділу 4.1–4.4
суспільні перетворення в державі висувають кардинально 

нові вимоги до системи освіти в україні, неперервної освіти, зо-
крема. від неї вимагається бути гнучкою, розгалуженою, варіа-
тивною, здатною задовольнити потреби особи саме у тих сферах 
кваліфікаційного зростання, що відповідають викликам часу. не-
перервна освіта має слугувати не тільки задоволенню наявних 
суспільних потреб, скільки мати проективний, випереджаючий 
характер, враховуючи перспективні особистісні й суспільні запи-
ти, попереджуючи і долаючи можливі негативні тенденції розвит-
ку суспільства. її основними складовими нині мають виступати, 
по-перше, додаткова освіта, що сприятиме формуванню профе-
сійної основи кадрового потенціалу сучасної високотехнологічної 
економіки. споживачами цих послуг мають стати соціально адап-
тована частина населення, яка отримує освіту послідовно на всіх її 
рівнях, відповідно до життєвих прагнень та потреб економіки. По-
друге, освіта, спрямована на адаптацію й реабілітацію соціальних і 
професійних груп, не здатних пристосуватися до швидкозмінного 
соціального середовища, не мають доступу до формальної систе-
ми професійної освіти. в-третє, задоволення різноманітних інди-
відуальних освітніх потреб, як то, мовна підготовка, отримання 
психологічних, культурологічних знань, комунікаційних навичок, 
спеціальних умінь тощо. саме ці складові сприятимуть підвищен-
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ню якості людського капіталу, розвитку економіки, зниженню 
рівня безробіття і соціальної напруги, задоволенню особистих по-
треб громадян, а відтак — відіграють значну роль у забезпеченні 
національної безпеки україни.
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5.1. Система загроз економічним інтересам держави
розгляд системи загроз економічним інтересам держави ба-

зується на таких клюючових поняттях як «безпека», «загроза», 
«небезпека» та «інтереси». крім того, у теорії та практиці ви-
користовують і такі поняття, як «ризик» та «виклик», які часто 
ототожнюють із поняттям «загроза». загалом, існують різні по-
гляди щодо тлумачення всіх вище зазначених понять, що зумов-
лює необхідність розгляду їх трактувань та визначення найбільш 
влучних з них.

Поняття «безпека» в економічному енциклопедичному 
словнику трактується як стан захищеності від загроз та наявність 
комплексу відповідних заходів для усунення таких загроз. слуш-
ною вважаємо позицію Бодрук о. с., відповідно до якої безпе-
ка — це неповна відсутність загроз, які існували, існують та існу-
ватимуть протягом усієї історії людства, яка характеризує певну 
стабільність, можливість людей, суспільства, держави, світового 
співтовариства внаслідок своїх дій виявляти, запобігати, посла-
блювати, ліквідовувати виклики й загрози, які здатні негативно 
впливати або унеможливлювати взагалі їх життя та розвиток.

Поняття «загроза» у великому економічному словнику 
трактується у найбільш загальному розумінні як можлива не-
безпека. При цьому, Бодрук о. с. наголошує на тому, що загроза 
являє собою реальну ознаку небезпеки. Досить близькою до по-
зиції Бодрука о. с. є точка зору на поняття «загроза» Манілова 
в. л. [35, с. 25–26]. Мунтіян в. і. вважає, що під поняттям «за-
гроза» слід розуміти практично реальну, але не фатальну «мож-
ливість заподіяння шкоди, майнових, фізичних або моральних 
(духовних) збитків особистості, суспільству чи державі», але 
критерію класифікації загроз на потенційні чи реальні не наво-
дить. качинський а. Б. переконаний, що «загроза» — це явище 
з прогнозованими, але неконтрольованими небажаними поді-
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ями, що можуть у певний момент часу в межах даної території 
завдати шкоди здоров’ю людей, спричинити матеріальні збитки 
тощо. на його думку, поняття «загроза» відображає можливість 
виникнення певних умов технічного, природного, економічного 
або соціального характеру, за наявності яких можуть виникнути 
несприятливі події та процеси. таким чином, визначальним при 
розкритті поняття «загроза» він вбачає в тому, що передбачається 
наявність певної можливості виникнення несприятливих умов, 
які можуть призвести до заподіяння якоїсь шкоди (збитку), а та-
кож те, що ці умови можуть бути прогнозованими, але неконтр-
ольованими.

у законі україни «Про основи національної безпеки укра-
їни» під загрозами національній безпеці розуміються як наявні, 
так і потенційно можливі явища та чинники, які створюють не-
безпеку життєво важливим національним інтересам україни, 
тобто поняття «небезпека» є ключовим у визначенні поняття 
«загроза».

Поняття «небезпека» Дарнопих Г. Ю. трактує як певний не-
гативний вплив, що в тій чи іншій мірі порушує життєздатність 
і життєдіяльність держави. небезпека виступає в якості можли-
вості завдання шкоди, загрози зруйнування, появи небажаних 
негативних наслідків для стану розвитку явища чи процесу. вона 
несе в собі загрозу для здійснення життєдіяльності або ціліснос-
ті будь-якого об’єкта і своїм рівнем сигналізує про необхідність 
розробки протидій, заходів захисту. в російських джерелах [25] 
під поняттям «небезпека» розуміється можливість загрози, біди, 
нещастя, катастрофи, тобто в них поняття «загроза» і «небезпе-
ка» семантично не розрізняються, а в енциклопедичних видан-
нях з геополітики, міжнародної і національної безпеки наво-
диться тлумачення поняття «небезпека» як цілком усвідомленої, 
однак не фатальної можливості завдання шкоди, майнового ма-
теріального, фізичного або морального (духовного) збитку осо-
бистості, суспільству, державі, яка займає проміжне становище 
між викликом та загрозою. різник н. C. пояснює небезпеку як 
альтернативне поняття до безпеки: «якщо безпека є найбільш 
сприятливим станом об’єкта досліджень, то небезпека — най-
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більш несприятливим, кризовим». інші дослідники вважають, 
що одним із напрямів державної політики в галузі безпеки має 
бути виявлення небезпек та прогнозування надзвичайних ситу-
ацій (вони розглядають насамперед природну і техногенну без-
пеки), а також зменшення ризику та підвищення ефективності 
захисту населення і територій. тобто в їх розумінні має йтися 
про певну сукупність небезпек, а також про те, що небезпека є 
об’єктивною реальністю будь-якого виду людської діяльності, а 
її рівень (міра) характеризується ризиком.

у великому економічному словнику під поняттям «ризик» 
в найбільш загальному значені розуміють «можливе настання 
подій з негативними наслідками в результаті певних рішень або 
дій» [10, с. 1208]. влучним вважаємо трактування ризику ціка-
новською н. а., під яким розуміється «ситуація невизначенос-
ті кінцевого результату вибору серед існуючих альтернатив, яка 
може призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків, 
ймовірність настання яких може бути оцінена».

у великому тлумачному словнику сучасної української 
мови «виклик» в найбільш загальному розумінні трактується як 
«вимога, спонукання до будь-яких дій, відносин; заклик до зма-
гання, до участі в чому-небудь; категорична, різка пропозиція 
вступити в боротьбу, поєдинок» [11, с. 136]. логічною деталізаці-
єю є трактування цього поняття сергуніним о. а, а саме як «су-
купність обставин не обов’язково загрожуючого характеру, але, 
безумовно таких, що вимагають реагування на них» [12., c. 127]. 
Брега о. в. визначає поняття «виклик» як «зачатковий ступінь 
формування загрози», що слушно віддзеркалює взаємозв’язок 
двох понять «виклик-загроза» з часових позицій їх виникнення.

в загальному розумінні поняття «інтерес» характеризує 
щось важливе, значуще та потрібне для індивіда, сім’ї, суспіль-
ства та держави вцілому, що виступає спонукальним мотивом і 
стимулом до дій. економічні інтереси держави є багатокомпо-
нентною категорією, виражають потреби суспільства вцілому та 
можуть формуватися шляхом субординованого підпорядкування 
інтересів суб’єктів нижчого рівня вищим (притаманний команд-
но-адміністративним економічним системам) або шляхом коор-
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динованого узгодження різнобічних інтересів усіх економічних 
суб’єктів (притаманний ринковій системі).

Під національними інтересами в законі україни «Про осно-
ви національної безпеки україни» розуміються — життєво важ-
ливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського 
народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в україні, 
визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких га-
рантує державний суверенітет україни та її прогресивний розви-
ток.

загрози прийнято класифікувати за різними критеріальним 
ознаками, зокрема за:

 — місцем виникнення (зовнішні (екзогенні), внутрішні (ен-
догенні);

 — природою виникнення (політичні, кримінальні, конку-
рентні, контрагентні тощо);

 — сферою виникнення або спрямування (економічні, фі-
зичні, психологічні, інформаційні, експортно-імпортні тощо);

 — розвитком у часі (безпосередні, близькі (до 1 року), далекі 
(більше 1 року);

 — розвитком у просторі (загальні, локальні);
 — характером дії (явні, приховані);
 — характром спрямування (прямі, непрямі);
 — надслідком дії (катастрофічні, значні, незначні);
 — масштабом дії (підприємство, регіон, галузь, держава, 

група країн, всі країни);
 — можливістю прогнозування (прогнозовані (передбачува-

ні), непрогнозовані);
 — ступенем ймовірності (потенційні, реальні);
 — об’єктом посягань (інформація, матеріальні або немате-

ріальні активи, репутація);
 — можливістю контролю (контрольовані, неконтрольовані);
 — тривалістю (тимчасові, постійні).

у відповідності до закону україни «Про основи національ-
ної безпеки україни», національна безпека визначається в тер-
мінах реальних та потенційних загроз національним інтересам. 
тому в процесі державного управління економічною безпекою 
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важливою є ідентифікація загроз національним і регіональним 
інтересам, потенційні вони чи реальні.

існують різні підходи щодо визначення загроз економічній 
безпеці. на наш погляд, загрозами економічній безпеці україни 
слід вважати наявні чи потенційні дії, що ускладнюють або уне-
можливлюють реалізацію національних економічних інтересів і 
створюють небезпеку для соціально економічної та політичної 
систем, національних цінностей, життєзабезпечення нації та 
окремої особи.

економічні інтереси держави визначають головні цілі та на-
прями державної політики та стратегії забезпечення економічної 
безпеки.

економічні інтереси прийнято класифікувати за:
— за місцем дії (внутрішні, зовнішні);
— рівнями (національно-державні, групові, блокові інтер-

еси тощо);
— за ступенем важливості (стратегічні, тактичні та опера-

тивні інтереси);
— за тривалістю дії (довгострокові, середньострокові, ко-

роткострокові);
— за сферами розповсюдження (виробничі, фінансові, екс-

портно-імпортні, технологічні, соціально-економічні тощо);
— за ступенем реалізації (не реалізовані, частково реалізова-

ні, реалізовані).
Досягнення балансу інтересів включає в себе ряд етапів, які 

необхідно враховувати при вирішенні питання про забезпечення 
економічної безпеки. При цьому слід розмежовувати блоки дій:

— з протидії загрозам;
— по створенню умов для реалізації інтересів;
— щодо безпосереднього здійснення економічних інтересів.
з наведеної вище законодавчо визначеної дефініції націо-

нальних інтересів випливає, що визначення національних еко-
номічних інтересів має першочергове значення при створенні 
системи економічної безпеки, яка є складовою цілісної системи 
національної безпеки. національні економічні інтереси невід-
дільні від історії і традицій народу-нації, системи господарюван-
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ня, менталітету, культурних і духовних цінностей. у ролі вираз-
ника та гаранта захисту національних економічних інтересів має 
виступати держава. однак у правовій та науковій царині досі не 
сформовано комплексного уявлення про цілісну систему визна-
чення національних економічних інтересів.

це дає змогу урядовцям різних рівнів виправдовувати будь-
які свої дії, запевняючи, що вони повністю відповідають наці-
ональним економічним інтересам. така ситуація (скільки чи-
новників — стільки ж трактувань національних економічних 
інтересів) містить у собі значну загрозу економічній безпеці 
україни. розгляд системи загроз національним економічним ін-
тересам україни зумовлює виділення пріоритетних економічних 
інтересів та ключових загроз економічної безпеки україни.

Для проведення аналітичної та прогнозної діяльності відпо-
відні державні органи повинні визначити національні економіч-
ні інтереси, досліджувати їх взаємодію, співвідношення пріори-
тетності тощо.

Для створення цілісної системи національних економічних 
інтересів та її ефективного функціонування насамперед необхідно:

— створити відповідну нормативну базу;
— проводити моніторинг національних економічних інтер-

есів та їх моделювання;
— створити банк даних щодо національних економічних ін-

тересів;
— забезпечити баланс національних економічних інтересів 

та їх гармонійне поєднання.
розгляд системи загроз національним економічним інтере-

сам україни зумовлює виділення економічних інтересів та загроз 
економічній безпеці україни.

Для протидії загрозам національній економіці необхідно 
визначити систему національних інтересів, на основі якої будуть 
базуватися дії держави. серед них виділимо такі:

— формування єдиного ринкового та інформаційного про-
стору;

— інвестиційна привабливість;
— здійснення структурної перебудови економіки;
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— створення достатніх запасів державних золотовалютних 
резервів;

— подолання інфляції;
— захист національного ринку від несприятливої дії світової 

та іноземної конкуренції;
— прискорення відтворювального процесу;
— покриття дефіциту бюджету;
— збереження нагромаджень громадян;
— стабілізація курсу національної валюти;
— реалізація регіональних соціально-економічних програм;
— пожвавлення підприємницької активності;
— підвищення зайнятості населення;
— доступ на міжнародні ринки капіталу;
— зміцнення міжнародного авторитету фінансової системи 

держави та її окремих інститутів;
— раціоналізація ринку;
— прогнозованість соціально-економічного розвитку.
Пріоритетними національними економічними інтересами є:
— створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соці-

ально спрямованої економіки;
— розбудова розвинутої інституціональної ринкової інфра-

структури, ефективного господарського механізму та правового 
їх забезпечення;

— забезпечення альтернативних джерел надходження енер-
горесурсів, перш за все, нафти та газу;

— створення ефективного військово промислового комп-
лексу;

— збереження й розвиток інтелектуального та науково-тех-
нічного потенціалів україни;

— вирішення державою соціальних проблем;
— створення надійної системи економічної безпеки україни;
— побудова економічних відносин з іншими краї нами на 

засадах рівноправності та взаємовигоди тощо.
на сучасному етапі основними реальними та потенційни-

ми законодавчо [13] визначені наступні загрозами національній 
безпеці україни в економічній сфері:
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— істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зни-
ження інвестиційної та інноваційної активності і науково-тех-
нічного та технологічного потенціалу, скорочення досліджень на 
стратегічно важливих напрямах інноваційного розвитку;

— ослаблення системи державного регулювання і контролю 
у сфері економіки;

— нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері 
економіки, в тому числі фінансової (фіскальної) політики дер-
жави; відсутність ефективної програми запобігання фінансовим 
кризам; зростання кредитних ризиків;

— критичний стан основних виробничих фондів у провід-
них галузях промисловості, агропромисловому комплексі, сис-
темах життєзабезпечення;

— недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання 
структурної деформації в економіці;

— критична залежність національної економіки від 
кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення вну-
трішнього ринку;

— нераціональна структура експорту з переважно сировин-
ним характером та низькою питомою вагою продукції з високою 
часткою доданої вартості;

— велика боргова залежність держави, критичні обсяги дер-
жавних зовнішнього і внутрішнього боргів;

— небезпечне для економічної незалежності україни зрос-
тання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях еконо-
міки;

— неефективність антимонопольної політики та механізмів 
державного регулювання природних монополій, що ускладнює 
створення конкурентного середовища в економіці;

— критичний стан з продовольчим забезпеченням населення.
вчені до зазначеного списку основних загроз економічній 

безпеці україни включають також наступне:
— тенденція до перетворення україни на паливно-сировин-

ну периферію розвинутих країн;
— посилення залежності від імпорту;
— відплив з країни валютних ресурсів;
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— поглиблення майнового розшарування суспільства;
— відсутність гармонійного поєднання підтримки пріори-

тетних галузей економіки та відкритості економіки;
— криміналізація економічних відносин.
на думку ряду дослідників, загрози національної економіч-

ної безпеки україни можна поділити на два блоки:
загрози, що очікувано будуть визначати стан соціально-еко-

номічного буття країни (їх можна умовно охарактеризувати як 
«переформатування» ресурсного забезпечення від сировинно-
енергетичних до інтелектуальних);

загрози, що можливо будуть визначати стан фінансово-еко-
номічного буття країни (їх можна умовно охарактеризувати як 
«переформатування» системи фінансових ресурсів).

Природа сучасних загроз економічній безпеці держави така, 
що визначається процесами, котрі спостерігаються в глобально-
му світі (екзогенні загрози), та внутрішніми тенденціями (ендо-
генні загрози). екзогенні і ендогенні загрози не є ізольованими, 
в багатьох випадках вони переплітаються, створюючи своєрід-
ний синергетичний ефект.

найбільш узагальнена характеристика екзогенних загроз 
включає:

— зростання в україні і в усьому світі дефіциту стратегічних 
ресурсів (насамперед енергетичних та водних) із усе більшим зо-
середженням їх в руках країн, які стають лідерами монопольних 
та олігопольних угруповань, що відкриває останнім нові можли-
вості для здійснення міжнародного політичного, економічного і 
ресурсного диктату, шантажу та «апартеїду» [15];

— прискорене погіршення екологічної ситуації та зростання 
ймовірності природних і техногенних катастроф та епідемій;

— збільшення кількості країн, які залишилися на узбіччі 
глобалізації та ресурсного забезпечення, що робить їх психоло-
гічно ворожими до навколишнього світу;

— посилення глобальної конкуренції за інтелектуальні ре-
сурси та зростання деструктивного інформаційного впливу;

— збільшення силових акцій в міжнародній політиці стосов-
но перерозподілу стратегічних ресурсів, зростання міжнародної 

249

5.1. СиСтема загроз  
економічним інтереСам держави

злочинності та тероризму як «несиметричного» тиску на пере-
розподіл ресурсів;

— відсутність загальносвітових авторитетних наднаціональ-
них структур із вирішення проблем глобалізації.

найбільш узагальнена характеристика ендогенних загроз 
включає:

— поглибленням прірви між метою і результатами держа-
вотворчих зусиль;

— моральним, культурним, інтелектуальним, управлін-
ським зубожінням і деградацією правлячого і підприємницького 
класів, демонстративним, цинічним зневажанням ними право-
вих і моральних норм та вимог суспільства;

— деградацією системи державного управління через масш-
табну корупцію та некомпетентність, перетворенням корупції на 
базовий соціальний механізм вирішення суспільних справ, ви-
конанням багатьма урядовцями (у т. ч. високопосадовими) і по-
літиками функцій агентів зовнішнього впливу, наслідком чого є 
масова недовіра до існуючих державних інститутів;

— відсутністю кореспондування між зовнішньою і внутріш-
ньою політикою держави, підміною прагматичних мотивів зо-
внішньополітичної діяльності ідеологічними, підпорядкуван-
ням економічної складової зовнішньої діяльності геополітичним 
доктринам, невизначеністю геополітичного місця україни, еро-
зією вітчизняної системи національної безпеки.

особливості можливого майбутнього переформатування 
системи фінансових ресурсів виокремлюють їх у специфічний 
другий блок — блок фінансових загроз, де національним інтер-
есам україни в області фінансових відносин становлять значну 
небезпеку як внутрішні, так і зовнішні загрози.

Щодо другого блоку загроз, то національним інтересам 
україни в області фінансових відносин становлять значну небез-
пеку як внутрішні, так і зовнішні загрози.

основними внутрішніми загрозами цього блоку є:
— набуття економічною (фінансовою) кризою затяжного 

характеру із збереженням тенденції гальмування виходу з неї, 
виникнення незворотних або важко зворотних наслідків для 
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прогресивного розвитку країни в загальній структурі економіки 
й цілому ряді її галузей та регіонів, наявність передумов для по-
дальших сплесків у розвитку кризи;

— скорочення використовуваної ресурсної основи у фінан-
сово-кредитній сфері для виходу з економічної кризи й успішно-
го проведення подальших реформ;

— дезорганізація фінансово-кредитної системи з ослаблен-
ням її регулюючих функцій у сфері формування й виконання 
бюджету, цілеспрямованого інвестування пріоритетних галузей 
економіки, боротьби з інфляцією, запобігання витоку капіталів 
за кордон і створення передумов для розвитку українського під-
приємництва;

— низький рівень соціальної орієнтованості економіки, па-
діння платоспроможності населення, звуження внутрішнього 
фінансового ринку, скорочення ролі внутрішніх соціально-еко-
номічних стимуляторів економічного росту;

— криміналізація економічних відносин, зростання еконо-
мічної злочинності та корупції;

— зростання фінансових втрат у результаті збільшення 
масштабів і поглиблення соціальної напруженості в сфері еко-
номічних відносин.

зовнішніми загрозами другого блоку викликів є:
— втрата україною частини своїх валового внутрішнього 

продукту та зовнішньоекономічних позицій у результаті анексії 
частини національної території та її витискування іноземними 
конкурентами із закордонних ринків;

— порушення національних пріоритетів україни у фінансо-
вій області через просування іноземними партнерами вигідних 
для них економічних проектів і фінансових програм;

— формування іноземними партнерами такої структури зо-
внішньоекономічних зв’язків з україною, коли остання посту-
пово перетворюється в їх сировинний придаток;

— протидія рівноправній участі україни в міжнародних 
структурах кредитно-фінансового регулювання;

— зростання зовнішньої фінансової заборгованості україни 
при паралельному посиленні її залежності від іноземних креди-
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тів та перевищенні критичного рівня зовнішнього боргу, припус-
тимого для суверенної держави;

— криміналізація деяких видів зовнішньоекономічних 
зв’язків з україною (у тому числі — торгівлі зброєю), неконтр-
ольований вивіз капіталів з україни;

— активізація економічної розвідки в кредитно фінансовій 
сфері країни

отже, оскільки абсолютна економічна безпека є абстракці-
єю, важливим є визначення внутрішніх і зовнішніх загроз, фор-
мування комплексів засобів, форм і методів їх протидії та реалі-
зації національних економічних інтересів. становлення україни 
як незалежної, демократичної, економічно розвинутої країни 
відбувається в умовах складної геополітичної ситуації, подолан-
ня наслідків глобальної фінансової кризи, які характеризують-
ся нестабільністю процесів, що відбуваються у сфері безпеки на 
глобальному, національному та регіональному рівнях. крім того, 
особливістю україни є безпосереднє поєднання впливу на на-
ціональні економічні інтереси внутрішніх та зовнішніх загроз. 
тому, визначення національних економічних інтересів і виділен-
ня ключових загроз національної економічної безпеки україни 
має першочергове значення.

становлення загальновизнаної теорії національної безпеки, 
теоретико-методологічних засад регулювання розвитку еконо-
мічної безпеки україни включає фундаментальне обґрунтування 
державної політики та аналіз ефективних напрямків та механізмів 
її державного регулювання, спрямованих на захист інтересів регі-
онів та країни. Є всі підстави стверджувати, що накопичений по-
тенціал загроз внутрішнього й зовнішнього характеру досяг тако-
го рівня, за якого без розробки та впровадження цілеспрямованої 
системної політики захисту національних економічних інтересів 
на порядку денному може постати питання про існування україни 
не як цілісної, суверенної держави, а як «failed state».

розгляд механізму державного регулювання та управлін-
ня економічною безпекою обумовлює необхідність уточнення 
змісту поняття «механізм», розкриття його структури в контексті 
економічної безпеки.
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Дослідженню й розвитку загальної теорії та практики фор-
мування й функціонування механізмів державного регулювання 
економічної безпеки відводилось значне місце в працях багатьох 
відомих українських та зарубіжних учених, зокрема: в. М. Геєця, 
в. а. ільяшенко, в. і. Мунтіяна, о. Ф. новікової, в. л. Пілю-
шенко, о. с. Поважного, Г. П. ситника, в. т. шлемко. значним 
внеском у розвиток науки державного регулювання й забезпе-
чення економічної безпеки є праці сучасних українських учених 
в. Ю. Богдановича, о. с. власюка, в. о. косевцова, в. а. ліпка-
на, в. а. Предборського та ін.

Державне регулювання економіки в умовах ринкового гос-
подарства — це система комплексних та взаємопов’язаних захо-
дів законодавчого, виконавчого та контрольного характеру, здій-
снюваних державними органами та громадськими організаціями 
з метою стабілізації та пристосування існуючої соціально-еконо-
мічної системи до змінних умов.

у науковій літературі терміни «механізм управління» та «ме-
ханізм регулювання» є досить широко вживаними, однак їх зміст 
і структуру науковці і практики трактують по-різному. Базовим 
елементом термінів «механізм державного управління» та «меха-
нізм державного регулювання» є поняття самого механізму. Ме-
ханізми бувають різні за конструкцією і призначенням, станов-
лять основу більшості машин, приладів та пристроїв.

в економічній науці поняття «механізм» вживається у пере-
носному значенні і означає «внутрішню будову, систему». най-
імовірніше, цей термін запозичено із природничих і технічних 
наук. «Механізм» із грецької мови перекладається як «зброя, ма-
шина» і сьогодні має такі основні значення:

— пристрій для передачі й перетворення рухів, у якому рух 
одного або декількох елементів викликає певні рухи решти;

— внутрішній пристрій, внутрішня будова машини, устат-
кування;

— сукупність станів і процесів, із яких складається будь-яке 
фізичне, хімічне, фізіологічне, економічне, психологічне явище;

— система, пристрій, спосіб, що визначають порядок пев-
ного виду діяльності.
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уточнити зміст поняття «механізм» допомагає упорядкуван-
ня механізмів регулювання та управління як взаємопов’язаних 
елементів, що забезпечують діяльність організаційної системи.

в системі управління механізм державного регулювання — 
це сукупність функцій, етапів і послідовних процедур регуля-
торного впливу на організаційну систему, що супроводжується 
досягненням певного результату цього впливу, який може бути 
зіставлений з індикаторами-показниками для визначення рівня 
досягнення управлінських (програмних) цілей функціонування 
системи. Механізм управління можна подати тепер як сукупність 
функціонально-процесних складових організаційної системи, 
що визначають комплекс управлінських (адміністративних) дій 
стосовно планування досягнення цілі або взагалі ряду стратегіч-
них і програмних цілей (»дерева цілей»), організації самої сис-
теми для прямого або непрямого регулювання, визначення за 
результативністю досягнення поставлених завдань.

Механізм державного управління — це система, що при-
значена для практичного здійснення державного управління та 
досягнення поставлених цілей, яка має певну структуру, методи, 
важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним 
правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням.

загалом, усі наявні механізми управління можна поділи-
ти на три типи: механізми-знаряддя (інструменти), механіз-
ми-системи (набір взаємопов’язаних елементів) та механіз-
ми-процеси (послідовність певних перетворень). залежно 
від того, які саме проблеми і як вирішуються із застосуванням 
конкретного державного механізму управління, він може бути 
складним (комплексним) і включати в себе декілька самостій-
них механізмів.

комплексний механізм державного управління може скла-
датися із таких видів механізмів:

— економічного (механізми державного управління банків-
ською, грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, кре-
дитною, податковою, страховою діяльністю тощо);

— мотиваційного (сукупність командно-адміністративних 
та соціально-економічних стимулів, що спонукають державних 
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службовців до високоефективної роботи та організаційні струк-
тури, а також результати їх функціонування);

— політичного (механізми формування економічної, соці-
альної, фінансової, промислової політики тощо);

— правового (нормативно-правове забезпечення: закони і 
постанови верховної ради україни, укази Президента, постано-
ви і розпорядження кабінету Міністрів україни, а також мето-
дичні рекомендації та інструкції тощо).

Механізми державного регулювання економічної безпеки 
включає механізм формування та реалізації економічної безпеки.

Механізм формування економічної безпеки передбачає ви-
явлення сукупності структурних елементів системи безпеки (ін-
тересів, загроз безпеці та їх причин); визначення їхнього місця 
в системах національної безпеки державного та регіонального 
управління; створення теоретичних основ управління економіч-
ною безпекою; оцінку стану й можливостей державного та регіо-
нального регулювання щодо забезпечення безпеки.

Механізм реалізації економічної безпеки окреслює процес 
формування комплексу організаційно-управлінських заходів 
щодо створення умов реалізації основних положень стратегії 
національної безпеки; передбачає розробку напрямів удоскона-
лення концептуальної, законодавчої, нормативно-правової бази 
щодо забезпечення економічної безпеки, запровадження науко-
во обґрунтованої системи оцінки та виміру економічної безпе-
ки, формування ефективної державної та регіональної політики 
щодо скасування загроз національній безпеці, створення меха-
нізмів саморегуляції досягнення економічної безпеки.

Можна відзначити те, що механізми, які сьогодні викорис-
товуються державою для вирішення проблем забезпечення еко-
номічної безпеки, є недостатньо ефективними, що призводить 
до поглиблення структурних деформацій і диспропорцій у соці-
ально-економічного розвитку.

розглядаючи структуру механізму державного регулюван-
ня економічної безпеки, можна виділити такі головні елементи: 
методи, важелі, інструменти, політика, правове, нормативне та 
інформаційне забезпечення.
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залежно від суб’єктів механізми державного регулювання 
економічної безпеки поділяються на такі, які здійснюються ор-
ганами управління:

— вищого рівня (верховною радою україни, Президентом, 
кабінетом Міністрів україни);

— обласного рівня (обласними радами, обласними держав-
ними адміністраціями).

Прагнення до реалізації ефективного регулювання економіч-
них процесів в україні та забезпечення економічної безпеки зумов-
люють здійснення послідовної, чітко структурованої діяльності 
органів державної влади й місцевого самоврядування, визнача-
ють високу потребу вдосконалення та практичного впровадження 
механізму регулювання та управління економічної безпеки, який 
надав би логічне та цілісне уявлення про кожний елемент систе-
ми регулювання та управління, комплекс форм, методів і засобів 
впливу на економічні процеси з метою забезпечення безпеки.
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аграрний сектор — це складне економічне формуванням 

взаємопов’язаних галузей. його виробнича структура є динаміч-
ною та визначається розвитком продуктивних сил і рівнем по-
треби в кінцевому продукті. сучасне управління аграрним секто-
ром вітчизняної економіки, багато в чому, поступається країнам 
з розвиненою ринковою економікою. все більш значущим стає 
формування механізму регулювання даним сектором, що здатне 
забезпечити його безперервну адаптацію до швидко змінюваних 
умов довкілля. такий механізм має виходити з того, що перехід до 
ринкових відносин ні яким чином не означає повної нерегульо-
ваності економічних процесів. темпи розвитку аграрного секто-
ра впливають на економічну безпеку й соціально-економічний 
стан у країні в цілому. за умови дії значної кількості соціально-
економічних і природних чинників, що на сучасному етапі не 
піддаються регулюванню з боку господарюючих суб’єктів, збері-
гається необхідність централізованого публічного регулювання 
цим стратегічно важливим сектором на всіх рівнях.
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оцінка результатів аграрного реформування показує, що 
розбалансовані ринкові механізми поки що не в змозі забез-
печити належного розвитку аграрного сектора україни. тому в 
загальносвітовій практиці широко застосовуються механізми 
публічного регулювання. однак, програмно-цільовий метод ре-
гулювання, як домінуючий у системі вітчизняного публічного 
регулювання розвитку аграрного сектора, поки демонструє не-
задовільні результати в більшості регіонів країни, і в цілому, не 
дозволяє перейти на розширений рівень відтворення в цьому 
секторі економіки.

Публічне регулювання аграрного сектору входить в систему 
публічного регулювання економіки країни в цілому. необхідно 
відмітити, що не існує одностайності щодо трактування його 
сутності.

на думку М. латиніна, механізм публічного регулювання 
розвитку аграрного сектора економіки — це спосіб дій суб’єкта 
регулювання, який ґрунтується на базових принципах і функці-
ях, забезпечуючи за допомогою певних форм, методів і засобів 
ефективне функціонування системи публічного регулювання 
для досягнення поставленої мети та розв’язання протиріч [1].

Моісеєв в. Є відмічає, що «публічне регулювання агропро-
мислового виробництва — це вплив держави на виробництво, 
переробку і реалізацію продукції, а також на виробничо-техніч-
не забезпечення сільськогосподарського виробництва. Публіч-
не регулювання передбачає юридичну, організаційну, соціальну 
та іншу діяльність державних органів, направлену на створення 
умов для економічної безпеки країни, підвищення суспільного 
добробуту» [2].

на думку Діброва а. Д. «під публічним регулюванням сіль-
ськогосподарського виробництва необхідно розуміти опосе-
редкований цілеспрямований управлінський вплив на процеси 
відтворення в галузі з метою забезпечення реалізації цілей дер-
жавної аграрної політики» [3].

Механізм публічного регулювання аграрного сектору спіль-
но з механізмом ринкового саморегулювання та корпоративною 
планомірністю є складовою частиною економічної безпеки. так, 
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колектив авторів «економічного енциклопедичного словника» 
вважають, що це система управління народним господарством 
шляхом використання економічних законів, вирішення супер-
ечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, 
а також розвитку людини та узгодження її інтересів з інтересами 
колективу, класу, суспільства [4]. у разі оптимального поєднан-
ня цих механізмів і властивих їх форм, методів і важелів виникає 
новий синергетичний ефект, унаслідок чого створюється мож-
ливість планомірного та пропорційного розвитку національної 
економіки [3].

васільєва л. М. під механізмом публічного регулювання 
аграрного сектору розуміє сукупність методів, форм, інстру-
ментів реалізації стратегії розвитку держави щодо виконання 
вимог світової організації торгівлі на різних рівнях управління: 
об’єднання підприємств, суміжних галузей, регіональному та 
національному з пріоритетом забезпечення стійкого розвитку 
аграрного сектора [5].

сутність публічного регулювання аграрного сектору як ас-
пекту економічної безпеки розкривається через його принципи.

науковцями дається класифікація принципів залежно від 
масштабів і орієнтації аграрного виробництва. Черевко Г. в. про-
понує наступні принципи публічного регулювання аграрного 
сектору в аспекті економічної безпеки: принцип аграрного про-
текціонізму, що передбачає захист вітчизняного сільськогоспо-
дарського товаровиробника у взаєминах його з іншими галузями 
і регулювання імпорту продовольства в його інтересах; принцип 
поєднання економічних і соціальних цілей, коли заходи публіч-
ного регулювання враховують ціннісні орієнтації, поведінка 
різних груп населення; принцип поєднання індикативності та 
директивності, який випливає з наявності різнорідних систем 
управління та організацій різних форм власності (унітарні, при-
ватні, змішані) при домінуванні індикативності в міру руху до 
ринку; принцип програмного регулювання, що відображає фор-
му здійснення впливу держави на аграрний сектор (розробка і 
реалізація різних програм — міжгалузевих, галузевих, функціо-
нальних, регіональних тощо) [6].
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на наш погляд, публічне регулювання аграрного сектору як 
аспект економічної безпеки базується на наступних принципах:

— аграрному протекціонізмі;
— програмно-цільовому регулюванні для стимулювання то-

варовиробників до інтенсифікації виробництва та підвищенню 
його ефективності;

— самофінансуванні за рахунок власних накопичень та га-
рантована державна підтримка, як додаткове джерело фінансу-
вання;

— диференційованому підході та мотивації, а також ефек-
тивному використанні ресурсів.

світовий досвід публічного регулювання в ринкових умовах 
показав, що стратегія регулювання в системі аграрного сектору 
повинна виходити з пріоритету принципу самофінансування. 
При цьому ступінь економічної безпеки та заходи державної під-
тримки слід тісно пов’язувати з цільовим використанням відпо-
відних бюджетних коштів в рамках спеціальних програм, націле-
них на створення умов для більш ефективного господарювання. 
По суті своїй публічне регулювання є системою взаємозалежних 
інструментів, методів та форм впливу на соціально-економічні 
процеси, ринкові відносини.

необхідно відзначити, що публічне регулювання має спира-
тися на всю сукупність об’єктивних економічних законів, влас-
тивих ринковій системі господарювання. Причому його головна 
умова полягає в тому, що втручання держави в ринкові відноси-
ни повинно обмежуватися лише тими діями, які необхідні для 
підтримки стійкості макроекономічної рівноваги, забезпечення 
роботи механізму конкуренції або контролю над тими ринка-
ми, де вільна конкуренція відсутня [7]. заходи держави повинні 
сприяти ринковому саморегулюванню, які не переступати за ту 
границю, після якої зменшується або підривається гарантія реа-
лізації того, що входить в питання ринкового саморегулювання.

однак значення саморегулювання ринку не випливає з того, 
що держава може послаблювати підтримку тих чи інших галузей 
національної економіки, в особливості аграрного сектора. на-
впаки, саме в перехідний період становлення ринкових відносин 
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роль держави в регулюванні ринку, в тому числі додатковими 
заходами цільового бюджетного виправлення «провалів ринку» 
особливо велика.

зазвичай виділяють ряд неефективних ситуацій, які свідчать 
про «провали» ринку: монополії, що порушують ринковий меха-
нізм: недосконалість і недостатність інформації про попит, ціни, 
якість продукції тощо. в результаті чого господарюючі суб’єкти 
не можуть прийняти правильні економічні рішення, наявність 
«ніш», несприятливих для існування ринку (страхування, ризи-
кові вкладення капіталу тощо), зовнішні ефекти економічної ді-
яльності людей. у зв’язку з цим, важливо встановити державний 
вплив, щоб встановити законні «правила гри», проводити ан-
тимонопольну політику, забезпечувати соціальне страхування, 
стимулювати виробництво і споживання економічних і духовних 
благ [8, 9, 10].

в контексті удосконалення категоріального апарату про-
понується таке визначення механізму публічного регулювання 
аграрного сектору як аспекту економічної безпеки, який прояв-
ляється у взаємозв’язку та єдності процесів впливу органів пу-
блічного управління на аграрний сектор та включає «об’єктивний 
блок» (ресурсні потоки, фонди, економічні інтереси) та його вза-
ємодію на основі прямих й зворотних виробничо-економічних 
зв’язків з механізмом агроуправління (інституціональним меха-
нізмом), наявність яких служить основою економічної безпеки, 
яка в значній мірі зумовлюють характер організаційно-управлін-
ської побудови та вибір методів для регулювання міжгалузевої 
діяльності.

узагальнимо, що головною метою публічного регулювання 
аграрного сектору, на думку ряду вчених, є створення умов для 
динамічного економічного і соціального розвитку його сфер, 
функціонування агропродовольчого ринку в інтересах економіч-
ної безпеки країни, підтримки доходів сільськогосподарських 
товаровиробників, досягнення гідного рівня життя сільського 
населення та гармонійного розвитку сільських територій.

велике розмаїття інструментів регулювання, які в науко-
вій літературі розглядаються як самостійні та вхідні в інститути 
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управління, прийнято з певною мірою умовності ділити на на-
ступні групи [11]:

— адміністративно-правові інструменти;
— економічні інструменти, регулятори прямої дії;
— економічні регулятори непрямої дії.
До адміністративно-правових інструментів публічного ре-

гулювання відносять закони, укази, постанови органів держав-
ної влади, державні плани і програми директивного дії, інші 
державні нормативно-правові акти, що регулюють економічну, 
господарську діяльність. До економічних інструментів, регуля-
торів прямої дії відносять державну бюджетну і позабюджетну 
підтримку галузей економіки, програм соціально-економічного 
розвитку (державних і регіональних), інвестиційних проектів. 
сюди також вчені відносять дотації, субсидії, субвенції, подат-
кові пільги, субсидування процентної ставки по кредитах. До 
економічних інструментів, регуляторів непрямої дії відносять 
податкові ставки, ставку рефінансування нБу, валютний курс і 
обмеження по обов’язковому продажу валюти, мита, тарифи на 
державні послуги та послуги комерційних організацій [12].

різні напрями, форми і методи публічного регулювання 
на стан і розвиток економічних відносин зводяться до ряду за-
гальних положень, які включають: індикативне планування аг-
ропромислового виробництва, різних сфер та видів діяльності; 
організація закупівлі виробленої продукції державними або ко-
мерційними структурами; встановлення обґрунтованих розмі-
рів, норм і нормативів сплати податків, платежів і відрахувань 
до бюджету і в позабюджетних фондів; виділення коротко- і дов-
гострокових кредитів для здійснення виробничо-господарської 
діяльності та розвитку сільських територій; виділення субсидій 
у формі дотацій, відшкодування витрат, прямих бюджетних асиг-
нувань на розвиток агропромислового виробництва та соціаль-
ної сфери села; підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для 
агропромислового комплексу [13].

ряд авторів [14, 15, 16] сходяться в думках що, інститу-
ційні зміни, які відбуваються в економіці викликають галузеві 
диспропорції у розвитку агропромислового комплексу, що зу-
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мовлює необхідність вироблення коригуючого механізму по на-
лагодженню виробничих зв’язків і регулюванню доходів госпо-
дарюючих суб’єктів. різні форми, методи і механізми публічного 
регулювання агропромислового комплексу зводяться до єдиної 
системи з цільовими установками, представленими в ієрархічній 
послідовності:

— по-перше, це досягнення раціональних норм споживання 
на кожного члена населення країни;

— по-друге це досягнення високих стандартів з виробництва 
та реалізації сільськогосподарської продукції, як на внутрішньо-
му, так і на зовнішньому ринку, що дозволяють забезпечити ви-
сокий ступінь конкурентоспроможності та підвищити економіч-
ну ефективність в агропромисловому комплексі;

— актуальна останнім часом, у зв’язку зі вступом україни 
до світової організації цільова установка по підвищенню еко-
логізації аграрного виробництва та підвищення ефективнос-
ті використання земельних ресурсів у сільськогосподарському 
виробництві, так як в більшості своїй застосовувані державою 
інструменти державної підтримки (цінові, податкові, кредитні) 
безпосередньо впливають на виробничі показники і спотворю-
ють ринок;

— не можна не зупинитися на такій цільовій установці, як 
сталий розвиток сільських територій регіону. соціальна сфера 
сільських територій виступає основою підтримки необхідного 
рівня життя на селі і служить фактором, який заповнює трудо-
ві ресурси в сільськогосподарському виробництві, тому що ско-
рочення в даний час зайнятих в сільському господарстві значно 
зумовлено низьким рівнем розвитку соціальної сфери сільських 
територій.

лавренчук М. о. досить докладно розкриває зміст організа-
ційних регуляторів державного впливу в контексті економічної 
безпеки, що виступають у вигляді форм, методів, механізмів та 
інструментів, відзначаючи важливість створення адекватного 
ринковим умовам господарського механізму в регіональному аг-
ропромисловому комплексі. важливе значення в процесі засто-
сування організаційних форм і методів публічного регулювання 
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аграрного сектору займає врахування регіональний особливос-
тей, індикативність розвитку та захист конкуренції [14].

в контексті економічної безпеки методологія публічно-
го регулювання регіонального аграрного сектору розглядається 
як комплекс організаційних форм, методів, механізмів та ін-
струментів, спрямованих на реалізацію цілей і завдань сталого 
розвитку галузей аграрної економіки, підтримку доходів сіль-
ськогосподарських товаровиробників та підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняного продовольства.

враховуючи складність і багатогранність методології пу-
блічного регулювання аграрного сектору, відзначимо, що осно-
вою захисту його сфер є формування адекватного сучасним 
ринковим умовам організаційно-господарського механізму. ор-
ганізаційно-господарський механізм публічного регулювання 
аграрного сектору виступає систематизуючою характеристикою 
застосовуваних форм, методів та інструментів для реалізації ці-
лей і завдань економічної безпеки.

лузан Ю. Я. та інші вчені відзначають, що основним завдан-
ням публічного регулювання аграрного сектору є побудова необ-
хідного організаційного механізму, що дозволяє підтримувати на 
необхідному рівні розвиток основних виробничих і фінансових 
показників, визначати напрями державної підтримки сільсько-
господарського виробництва та фактори конкурентоспромож-
ності на агропродовольчому ринку [17, 18].

таким чином, методологія публічного регулювання аграр-
ного сектору в аспекті економічної безпеки на основі застосо-
вуваних форм, методів, механізмів та інструментів, виражається 
в побудові організаційно-господарського механізму, спрямо-
ваного на досягнення цілей і завдань розвитку. При цьому вид 
застосовуваних форм, методів та інструментів публічного регу-
лювання залежить від змістовної основи аграрних відносин: гос-
подарська, що складається в процесі виробничої діяльності, або 
правова, що формує умови і правила господарювання.

таким чином, стабільне функціонування сучасної ринкової 
економіки вимагає оптимізації ролі держави з її системою регулю-
вання в окремих сферах економіки. Публічне регулювання аграр-
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ного сектору економіки передбачає активне втручання управлін-
ських, економічних, фінансових та інших органів та інститутів 
держави в розвиток цієї сфери, забезпечення економічної безпеки.

аграрний сектор як об’єкт управління характеризується 
особливою складністю, оскільки ми спостерігаємо сукупний 
вплив економічних, біологічних, соціальних і науково-техніч-
них факторів, що є також системоутворюючими елементами. у 
цьому зв’язку для пошуку механізмів ефективного публічного 
регулювання такай складної системи виникає необхідність ви-
явлення характерних рис і особливостей, як стану системи, так і 
тенденцій її розвитку.

Як зазначає анікієнко в. М., з погляду економічної теорії, 
об’єктивна необхідність публічного регулювання аграрного сек-
тору зумовлена унікальними особливостями, що властиві цій 
сфері економіки, а також її місцем і значенням у забезпеченні 
економічної безпеки країни та житті суспільства [19].

зауважимо, що централізований вплив держави на аграрний 
сектор економіки викликаний величезною кількістю соціально-
економічних й природних факторів, що не піддаються на сучас-
ному етапі регулюванню зі сторони господарюючих суб’єктів. 
слід підкреслити дві основоположні тези — аграрний сектор в 
економічному плані не є самодостатньою галуззю, а аграрний 
ринок саморегульованим.

аграрному виробництву відводиться особлива роль в розвит-
ку суспільства і відноситься до тієї сфери діяльності, яка прямо 
пов’язана з виробництвом благ і фонду споживання. засновник і 
глава школи фізіократів у Франції Ф. кене в своїй статті «зерно» 
писав «… найголовніше з цих переваг, забезпечуваних землероб-
ством, полягає в тому, що воно доставляє сировину для виробни-
цтва предметів першої необхідності, забезпечує доходи государю 
і землевласникам, десятину — духовенству і прибуток — хлібо-
робам, саме постійно відтворювані багатства аграрного сектору 
є основою для всіх інших форм багатства, забезпечують заняття 
усім видам професій, сприяють розквіту торгівлі, благополуччю 
населення, надають руху промисловості та підтримують процві-
тання нації» [20]. з таким висновком кене важко не погодитися.
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в україні в умовах трансформації, унікальність аграрної 
праці, її продукту з однієї сторони забезпечує достатню пропо-
зицію, стабільний попит, але з іншої, зберігається постійна тен-
денція відставання цін і доходів аграрних товаровиробників від 
інших сфер національної економіки, що, відповідно, позбавляє 
цей вид діяльності мотивації. у зв’язку з цим, аграрний сектор з 
причин своїх специфічних особливостей для ефективного функ-
ціонування потребує захисту з боку держави, що дає йому мож-
ливість ефективно розвиватися і бути конкурентоспроможним в 
умовах ринкової економіки. важлива регулятивна роль держави 
в забезпеченні економічної безпеки в ньому обумовлена потре-
бою у вирівнюванні зовнішніх екстерналій, що впливають на ді-
єздатність галузей аграрного виробництва, а також необхідніс-
тю врахування недостатності властивих ринковому механізму 
іманентних можливостей (»невидима рука ринку») і нездатності 
тільки одного ринку вирішувати державні завдання розвитку аг-
роекономіки та взаємодії її складових.

васільєва л. М. виділяє наступні складові об’єктивної необ-
хідності публічного регулювання аграрного сектору національної 
економіки: економічна безпека країни та гарантоване продоволь-
че забезпечення населення; специфічні особливості існування 
аграрного сектору; продукція аграрного ринку характеризується 
нееластичним попитом за ціною; аграрна сфера, функціонує у по-
рівняно конкурентоспроможному середовищі, а галузі, що її об-
слуговують та переробляють і реалізують агропродукцію — у мо-
нополізованому; ринкові сили не враховують зовнішніх ефектів 
(екстерналій); ринковий механізм не зачіпає проблем села, і він 
не може бути використаний для їх рішення [21].

Масштаби та можливості публічного регулювання пови-
нні відповідати наявним ресурсам і політичній волі державної 
влади. це особливо видно на прикладі країн, де інтегрова-
ні зусилля держави і ринкові відносини. Державна підтримка 
сільського господарства в країнах з розвиненою економікою 
займає значну питому вагу в загальній вартості сільськогоспо-
дарської продукції: найбільший цей показник зафіксовано у 
швейцарії — 82 %, норвегії — 75 %, ісландії — 73 %; до країн з 
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найнижчим рівнем субсидування сільського господарства від-
носять австралію (10 %) і нову зеландію (3 %) [22]. Як висно-
вок, можемо сказати, що в країнах з розвиненою економікою 
аграрний сектор виступає однією з пріоритетних сфер еконо-
міки. До країн з мінімальним рівнем субсидування аграрного 
сектора можна віднести й україну.

Державна підтримка, внаслідок існування непереборних 
особливостей аграрного сектора, що не дозволяють йому конку-
рувати з іншими сферами національної економіки і в цілому за-
безпечити економічну безпеку країни, є невід’ємним механізмом 
функціонування аграрного сектору на сучасному етапі розвитку, 
що підтверджується досвідом розвинутих країн світу, де активна 
політика аграрного протекціонізму розглядається як пріоритет-
на, стратегічна.

за радянських часів сільськогосподарські підприємства 
мали достатньо коштів для розширеного відтворення виробни-
цтва та забезпечували рівень рентабельності близько 40 %, про-
те в ході ринкових перетворень аграрний сектор залишився без 
державної опіки та адекватної новим умовам господарювання 
фінансової підтримки для забезпечення прибутковості виробни-
цтва та утримання наявної інфраструктури села [23].

Досвід країн з розвиненою економікою свідчить про те, що 
державна політика щодо аграрного сектору є важливим само-
стійним системним напрямом. При цьому дієвість державних 
заходів щодо розвитку й підтримки підприємництва в аграрно-
му секторі безпосередньо пов’язана зі стабільністю економічної 
політики держави, розвитком ринкової інфраструктури, ідео-
логічним фоном стимулювання підприємницької ініціативи, 
ефективною системою заходів з правового, фінансового, матері-
ально-технічного та інформаційного забезпечення стійкого роз-
витку аграрного сектора.

оцінюючи ефективність державної підтримки слід розгля-
дати всі форми підтримки: пряму, непряму і опосередковану в 
комплексі (бюджетні субсидії, податкові пільги, кредити тощо). 
Для кожного виду державної підтримки є потреба в складанні 
нормативного та фактичного рівнів, оцінити ефективність до-
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сягнення цілей державної підтримки, встановити кореляційний 
зв’язок між зростанням обсягів виробництва продукції рослин-
ництва й тваринництва та різними напрямами і видами підтрим-
ки. розташовуючи результатами проведеної оцінки державної 
підтримки, навіть загальними, держава може класифікувати 
форми і види підтримки за величиною ефективності та ступеню 
«швидкодії», розробляти ефективні довгострокові та середньо-
строкові макроекономічні стратегії розвитку аграрного сектору.

Проведення оцінки надає можливість вибору найбільш 
ефективних в сформованих умовах функціонування аграрної 
економіки напрямів і видів державної підтримки сільського гос-
подарства, які можуть послужити основою для розробки про-
гнозних варіантів і стратегічних рішень. тому, пропонований 
варіант державної підтримки ґрунтується на використанні су-
купності принципів (рис. 5.1), що забезпечують її достовірність і 
результативність.

отже, проведений аналіз існуючих теоретичних уявлень про 
публічне регулювання аграрного сектору, його форм і методів до-
зволив зробити висновок про те, що немає єдиного підходу до 
розуміння сутності та змісту державної підтримки, відсутнє сис-
темне уявлення про неї. виробництва з метою подальшого зрос-
тання рівня життя населення.

на наш погляд, механізм державної підтримки аграрного 
сектору — це взаємопов’язана система методів та інструментів, які 
використовуються державою для реалізації національного пріори-
тету, що полягає в забезпеченні економічної безпеки країни через 
створення економічних умов для розширеного відтворення осно-
вних продуктів харчування і раціоналізацію необхідного імпорту, а 
також у підвищенні ефективності аграрного виробництва.

основними причинами необхідності та актуальності нової, 
відповідної сучасному рівню розвитку аграрного сектору еконо-
міки державної підтримки є:

1) висока значимість аграрного сектора економіки у вирі-
шенні проблем економічної безпеки країни, забезпеченні всіх 
соціальних груп населення повноцінними і екологічно чистими 
продуктами харчування, створення умов для стимулюючого роз-
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витку інших галузей національної економіки на основі міжгалу-
зевих зв’язків;

2) критичний стан ресурсного потенціалу аграрного секто-
ру, що й доки зберігається, особливо в галузях тваринництва, де 
спостерігаються стійка негативна динаміка поголів’я худоби і 
зростання кредиторської заборгованості сільськогосподарських 
товаровиробників;

3) зниження рівня та якості життя населення в сільській 
місцевості, високий рівень безробіття, зникнення обжитих сіль-
ських територій;

Рис. 5.1. Сукупність принципів державної підтримки аграрного сектору  
в аспекті економічної безпеки

СУКУПНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ
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4) істотне перевищення обсягів імпорту деяких видів продо-
вольства над вітчизняним виробництвом аграрної продукції, що 
створює загрозу національній безпеці країни;

5) незначні позитивні підсумки впливу держави на вирішен-
ня низки соціально-економічних проблем розвитку аграрного 
сектору, низький економічний ефект від прийнятих урядом краї-
ни макроекономічних заходів з розвитку аграрного сектору;

6) очевидна необхідність конкретної зміни курсу реформу-
вання аграрного сектору економіки, зміна стратегії й тактики на 
більш ефективні, що сприяють оздоровленню аграрного сектора 
економіки та стимулюванню ділової активності сільських това-
ровиробників.

вищевикладене зумовлює необхідність посилення регулю-
ючого впливу з боку держави на розвиток аграрного сектору в 
цілях ліквідації прогресуючої деградації сільської спільноти, ре-
алізації комплексу заходів з надання державної підтримки в під-
вищенні ефективності функціонування аграрних підприємств, 
створенні умов для ефективного розвитку сільських територій та 
підвищення добробуту аграрних товаровиробників, формуванні 
повноцінної виробничої інфраструктури.

в силу особливостей аграрного сектора економіки, його 
особливої ролі в економіці та політиці країни, а також немож-
ливості ринкових регуляторів забезпечити ефективне функціо-
нування аграрної сфери, об’єктивно необхідним видається по-
силення державного впливу і державної підтримки аграрного 
сектору в цілому і всіх його господарюючих суб’єктів.

аграрний сектор україни є достатньо значним серед євро-
пейських країн та виділяється достатньо високими виробничими 
показниками та експортною орієнтованістю. разом з тим, здій-
снення реформ в аграрній сфері, часто проводяться за сценарія-
ми, які значною мірою не відповідають національним інтересам, 
і як наслідок це призвело до серйозних наслідків, що проявилися 
в спаді виробництва та погіршенню його матеріально-технічної 
бази. вступ україни до світової організації торгівлі та прагнення 
приєднатися до Європейського союзу також вносить серйозні 
корективи в напрями розвитку аграрного сектору та формуван-
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ні основ сучасної аграрної політики україни. це створює нову 
ситуацію на економічному просторі в цілому та аграрній сфері, 
диктуючи необхідність розробки нових підходів до забезпечення 
колективної економічної безпеки.

український аграрний сектор може сприяти розвитку наці-
ональної економіки та її ефективній інтеграції у світовий еконо-
мічний простір, маючи виробничий потенціал, що в значній мірі 
перевищує потреби внутрішнього ринку, як наслідок це слугує 
зростанню доходів сільського населення, яке працює в аграрно-
му секторі, кількість якого становить понад 30 % від загальної 
кількості населення країни, а також дає змогу забезпечити си-
нергетичний ефект існування інших сфер діяльності економіки 
україни [24].

відмітимо, що одним із завдань публічного регулювання 
аграрного сектору є забезпечення економічної безпеки та підви-
щення його конкурентоспроможності.

економічна безпека аграрного сектору — складна економі-
ко-інституційна категорія, що визначає, з одного боку, систему 
заходів з ліквідації загроз національному продовольчому ринку, 
що характеризує незалежність держави від продовольчого імпор-
ту, а з іншого — представляє собою систему економіко-правових 
відносин суб’єктів продовольчого ринку і держави в рамках інсти-
туційної політики, що відповідає концепції національної безпеки.

відмітимо, що основними критеріями економічної безпеки 
аграрного сектору є:

— показник виробництва і споживання основних продуктів 
харчування;

— енергетична насиченість раціону харчування та співвід-
ношення в ній білків, жирів та вуглеводів;

— показник доступності продовольства, як фізичний так і 
економічний;

— відсоток залежності продовольчого забезпечення від ім-
порту.

один з найвідчутніших і найболючіших для населення 
україни проявів економічної кризи та інфляції пов’язаний з іс-
тотним скороченням виробництва аграрної продукції, значне 
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підвищення цін н продукти харчування. неминучим наслідком 
цього є зниження споживання продуктів харчування, погіршен-
ня його структури, якості, асортименту, підвищення частки ви-
трат на харчування в загальних витратах населення. нині ж усе 
більш значні групи населення україни не мають можливості за-
безпечити мінімально необхідний рівень харчування.

однак, є позитивні зрушення. так, у 2017 р. порівняно з 
2016 р. середньодушове споживання продуктів харчування по-
кращилося по 5 із 10 основних продовольчих груп, а саме спо-
живання м’яса зросло на 0,3 кг, риби — на 1,2 кг, фруктів — на 3,1 
кг, картоплі — 3,6 кг, яєць — на 6 штук (табл. 1) [25].

Таблиця 1
Розрахунок індикатора достатності споживання продуктів харчування  

(на особу на рік, кілограмів)

Продукти 
харчування

раціональна 
норма 

(розрахунок 
Моз 

україни

Фактичне 
споживання 

у 2017 
році (дані 
Держстату

індикатор 
достатності 
споживання

Довідково: 
фактичне 

споживання 
у 2016 

році (дані 
Держстату)

Хліб і 
хлібопродукти  
(у перерахунку  
на борошно 101,0 100,8 1,00 101,0

М’ясо і 
м’ясопродукти 80,0 51,7 0,65 51,4

Молоко і 
молокопродукти 380,0 200 0,53 209,5

риба і 
рибопродукти 20,0 10,8 0,54 9,6

Яйця (од.) 290 273 0,94 267

овочі та баштанні 161,0 159,7 0,99 163,7

Плоди, ягоди  
та виноград 90,0 52,8 0,59 49,7

картопля 124,0 143,4 1,16 139,8

цукор 38,0 30,4 0,80 33,3

олія рослинна 
всіх видів 13,0 11,7 0,90 11,7
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експертами відмічений помітний «провал» у середньоду-
шовому споживанні у 2017 р., який відбувся по молочній групі. 
споживання молока і молокопродуктів скоротилося на 9,5 кг і 
склало 200 кг на особу на рік, що є одним із найнижчих показни-
ків за останні 20 років та забезпечує лише 53 % від раціональної 
норми. низькі показники покриття раціональної норми спосте-
рігаються і по інших, найбільш вартісних для споживача групах 
продовольства: рибі та рибопродуктах — 54 %, фруктах — 59 %, 
м’ясу та м’ясопродуктах — 65 % [25].

необхідно відмітити, що будь-яка галузь економіки дуже 
чутлива до регуляторних дій органів державної влади, особли-
во це стосується аграрного сектора. Державна політика визна-
чає умови, в яких здійснює діяльність вся соціально-економічна 
система, в тому числі і сільське господарство. визначаючи прі-
оритетні галузі економіки держава з допомогою управлінських 
механізмів досягає їх бажаного росту та розвитку, які в свою 
чергу є критеріями ефективності такої політики. тому далеко не 
останню роль у розвитку сільського господарства відіграє полі-
тика уряду, публічне регулювання розвитку та функціонування 
аграрного сектора.

за своєю сутністю цільові програми в аграрному секто-
рі завжди стратегічні і завжди переплітаються між собою, що 
пов’язано зі специфічними особливостями аграрного виробни-
цтва. але головне, що об’єднує сучасну класифікацію цільових 
комплексних програм — забезпечення економічної безпеки ре-
гіонів. в умовах розвитку ринкової економіки побудова такого 
рівня та конкурентоспроможності регіональної продукції, потім 
ув’язка зі стратегією регіону, щоб вона відповідала виробничо-
ресурсному потенціалу на момент формування базової конку-
рентоспроможності та дозволяла дати мотиваційний її розвиток 
у відповідності зі збалансованим розвитком усіх цільових про-
грам в середній і далекій перспективі, спрямованих на досягнен-
ня збалансованості, економічної та соціальної доцільної еконо-
мічної безпеки регіону.

у вітчизняній практиці виникають складнощі при кількіс-
ній оцінці коштів, що виділяються на підтримку аграрного сек-
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тора економіки в цілому. отримання об’єктивних аналітичних 
даних про витрати бюджетів на підтримку аграрного сектора в 
даний час ускладнено відсутністю оперативної та уніфікованої 
системи спеціалізованого обліку. істотні обсяги бюджетної під-
тримки аграрного сектора виділяються з місцевих бюджетів, а 
оперативна прозорість місцевих бюджетів сьогодні залишає про-
стір для вдосконалення.

Державна підтримка аграрного сектору є важливим елемен-
том економічної безпеки переважної кількості як розвинених, 
так і країн, що розвиваються. залежно від рівня економічного 
розвитку країни та розвитку аграрного сектора змінюються фор-
ми державної підтримки: від дотування окремих галузей і видів 
діяльності до непов’язаних заходів, що забезпечують необхідний 
рівень життя виробникам аграрної продукції. Перехід до цього 
етапу стає можливим, якщо високий технологічний рівень та 
вирішені проблеми його підтримки і розвитку. аграрний сек-
тор економіки україни знаходиться в такому стані, коли на пер-
ший план виходять проблеми хоча б простого відтворення, тому 
ефективне використання дуже обмеженого бюджету державної 
програми є актуальним елементом аграрної політики.

розвиток економіки україни супроводжується поглиблен-
ням її інтеграції у глобальний економічний простір, у т. ч. в світову 
продовольчу систему. Членство україни в сот, яка є однією з про-
відних організацій у сфері міжнародної торгівлі та інвестиційного 
розвитку, можна розглядати як необхідну передумову лібералізації 
режиму торгівлі між україною і Єс, створення зони вільної тор-
гівлі та забезпечення поступової інтеграції україни до Євросоюзу.

аграрний сектор виступав важливим елементом при пере-
говорах в рамках вступу україни до світової організації торгівлі. 
згідно угоди сот про сільське господарство, країни, що стають 
членами світової організації торгівлі, покладають на себе деякі 
зобов’язання, а саме: державна підтримка аграрного сектору; 
аграрна продукція і продовольчі товари, які будуть доступні на 
ринок; ефективний механізм оподаткування виробництва; екс-
портна конкуренція в сільськогосподарській і продовольчій тор-
гівлі; здійснення санітарних і фітосанітарних заходів тощо.
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відмітимо, що за правилами сот заходи, пов’язані з дер-
жавною підтримкою аграрного сектору умовно поділені на три 
групи, так звані скриньки: «зелена», «блакитна» та «жовта».

До інструментів «жовтої» скриньки відносяться заходи ці-
нового регулювання та прямі виробничі субсидії, які спотво-
рюють виробництво і торгівлю. застосування заходів «жовтої» 
скриньки обмежене сукупним виміром підтримки (свП), який 
для україни, згідно з угодою сот, встановлено на рівні 3 млрд. 
грн. «зелена» скринька охоплює заходи, що не спотворюють 
торгівлю або впливають на торгівлю незначним чином (напри-
клад, державне фінансування досліджень та навчання в аграр-
ній сфері, охорона довкілля, програми регіонального розвитку, 
а також державні програми сільгоспвиробників, що не вплива-
ють на рівень виробництва та ціни. використання заходів «зе-
леної» скриньки дозволяється без жодних обмежень, тому, що 
вони підтримують політику вільної торгівлі і сприяють «здоро-
вому» розвитку сектору у довгостроковій перспективі. заходи 
«блакитної» скриньки також не мають обмежень фінансування 
з бюджету, якщо такі виплати прив’язані до конкретних площ 
чи врожаїв, здійснюються на 85 % або менше від базового рівня 
виробництва або якщо виплати на худобу здійснюються на чіт-
ко визначену кількість голів.

найбільше бюджетних коштів країнами сот спрямову-
ється на програми, звільнені від зобов’язань по скороченню, 
а саме на заходи «зеленої» скриньки. так, в австралії вони 
становлять 91 % від загальної суми державної підтримки, 
у сша — 77 %, в канаді — 53 %, в країнах Єс заходи «зе-
леної» скриньки складають 28 %, «блакитної» — 31 %, «жов-
тої» — 41 %, в україні майже 75 % від загальної підтримки — це 
«жовті» програми підтримки, і лише 25 % — «зелені», при цьому 
тільки 5 % від фінансування «зелених» програм спрямовується 
на прямі платежі безпосередньо сільськогосподарським вироб-
никам, а решта — на надання загальних послуг через державні 
відомства та служби [26]. отже, в україні співвідношення захо-
дів «зеленої» та «жовтої» скриньок в порівнянні з розвиненими 
країнами сот зворотне.
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в угоді про сільське господарство, зазначається, що залеж-
но від можливостей бюджету країни, що є членом сот, вона має 
право фінансувати заходи «зеленої» скриньки на свій розсуд без 
обмежень. теж стосується і заходів «блакитної» скриньки, тобто 
фінансування з бюджету заходів цієї скриньки здійснюється без 
обмежень, адже вони направлені на обмеження перевиробни-
цтва (скорочення поголів’я худоби, посівних площ тощо).

При вступі до світової організації торгівлі, україна взяла 
на себе зобов’язання щодо розмірів заходів підтримки «жовтої» 
скриньки, зазначимо, що сума бюджетного фінансування захо-
дів підтримки за даною скринькою є менша, ніж у більшості кра-
їн, що є членами сот.

але україна має резерви із збільшення державної підтримки 
сільського господарства, по-перше, за рахунок заходів «зеленої» 
скриньки, по-друге, за рахунок модифікації надання податко-
вих пільг, по-третє, за рахунок перенесення окремих бюджетних 
програм при їх доопрацюванні відповідно до вимог сот із «жов-
тої» скриньки у «зелену», також при визначенні свП україни 
має враховуватися від’ємна різниця між цінами виробників і до-
відковими цінами.

на переорієнтацію програм «жовтої» скриньки на «зелену» 
скриньку наголошує і Ю. Я. лузан. на його думку ці програми 
стануть пріоритетними оскільки за правилами сот вони класи-
фікуються як такі, що не підлягають обмеженню [17].

Для побудови ефективної системи державної підтримки 
аграрного сектору україни необхідно певне розмежування за-
вдань і окремих напрямів між рівнями управління галуззю. До 
державного рівню повинні відноситися, насамперед, функції 
регулювання, а також масштабні напрями підтримки, такі як: 
формування правового поля для функціонування механізму дер-
жавного регулювання і підтримки; митно-тарифне регулювання; 
пільгове оподаткування; визначення порядку реструктуризації 
заборгованості; підтримка сільськогосподарського страхування; 
закупівельні та товарні інтервенції тощо.

Друга групу напрямів підтримки може реалізовуватися як на 
державному, так і на регіональному рівнях, в т. ч. підтримка дохо-
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дів сільгоспвиробників на підставі цільових програм; формування 
продовольчих фондів; пільгове кредитування; лізинг; підтримка 
малого агробізнесу; підтримка аграрної науки і освіти тощо.

Формування ефективної бюджетної політики аграрного 
сектору економіки на пряму пов’язане з втіленням заходів щодо 
вдосконалення форм підтримки, механізму розподілу та вико-
ристання коштів державної підтримки, раціональної стратегії 
стійкого розвитку аграрного сектора. основними напрямами 
досягнення є: оптимізація регулюючої функції держави та зако-
нодавче гарантування принципів бюджетної підтримки, а саме: 
стійкість; адресність; гарантованість; рівнодоступність; відпо-
відність зобов’язанням сот (формуючи бюджет національного 
агарного сектору, необхідно пам’ятати про те, що аграрна по-
літика країни тепер є складовою аграрної політики Єс); поділ 
завдань, що вирішуються на державному та регіональному рів-
нях, а також врахування регіональної специфіки; стимулюючий 
характер державної підтримки, яку слід надавати при виконанні 
певних умов, заданих органами управління галуззю (наприклад, 
диверсифікація виробництва, проведення заходів щодо захисту 
навколишнього середовища тощо).

рутицька в. зазначає, що «істотним чином ефективність 
державної підтримки могла б бути підвищена шляхом створен-
ня інституційної організації державного субсидування як сукуп-
ності розроблених правил поведінки, що регулюють взаємовід-
носини між державою та отримувачами коштів, вона повинна 
включати, по-перше, чітке нормативно-правове забезпечення 
виконання зобов’язань щодо гарантованого надання державної 
підтримки в чітко визначені строки; по-друге, реалізацію трьох 
виконавчих функцій: надання дозволу на отримання державних 
платежів, виконання платежів і звіт про їх використання; по-
третє, здійснення двох контрольних функцій: внутрішній аудит 
і технічний контроль» [27].

в умовах обмеженості коштів бюджету ефективна державна 
фінансова підтримка можлива на основі її концентрації і поетап-
ного розв’язання проблем з виробництва сільськогосподарської 
продукції з урахуванням найбільш оптимальних для цього при-
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родно-кліматичних умов та наявності відповідних ресурсів, еко-
номічних й інших можливостей для гарантованого забезпечення 
мети щодо підвищення конкурентоспроможності аграрного ви-
робництва та формування дохідності сільськогосподарських під-
приємств.

кваша М. М. наголошує на тому, що в україні проблема на-
дання державної підтримки галузям економіки перебуває в за-
родковому стані. відсутнє належне наукове забезпечення такої 
підтримки. з цього приводу виникає питання: які ж радикальні 
новації рекомендуються з цього приводу? вони є такими, аби: 
не створювати стимулів для виробництва (негативних чи пози-
тивних); не залежати від споживання сільським господарством 
ресурсів; не залежати від обсягів виробництва сільськогоспо-
дарської продукції [28]. з приводу цього він пропонує альтер-
нативний варіант механізму державної підтримки сільськогос-
подарського виробництва на засадах «викликів ринку» (іншими 
словами з заявкою ринків) передбачено процедурно здійснювати 
одноразово попередньо унормовані стимулюючі компенсаційні 
виплати з розрахунку на один відсотко-пункт фактичного при-
росту реалізованої продукції, стартовий рівень якого визна-
чається від попереднього періоду (попередній рік, перший рік 
реалізації програми тощо). на думку автора, таке припущення 
закономірне, оскільки компенсаційні виплати в комплексі спро-
можні виконувати виробничу, розподільчу, стимулюючу та інші 
не менш важливі функції [28].

організаційно-економічний механізм державної підтрим-
ки аграрного сектору в єдиній системі економічної безпеки має 
бути сформований на основі наступних принципів:

— раціональні та обґрунтовані розміри державної підтрим-
ки, що сприяють веденню розширеного відтворення в аграрному 
секторі;

— достатність обсягів виділених з бюджету коштів, 
обов’язковість виконання всіх запланованих параметрів бю-
джетного фінансування;

— своєчасність здійснення заходів державної підтримки при 
вирішенні невідкладних завдань розвитку аграрної економіки;
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— упереджувальний характер надання державної підтрим-
ки, який сприятиме стабілізації функціонування аграрно-продо-
вольчого ринку;

— цільовий характер і адресність державної підтримки;
— доступність держпідтримки для всіх категорій аграрних 

товаровиробників (сільськогосподарські підприємства, фермер-
ські господарства, особисті господарства населення тощо);

— наявність гласності та відкритості при плануванні розмі-
рів держпідтримки, обґрунтованість критеріїв при розподілі ви-
ділених бюджетних коштів, а також при їх використанні, обліку 
та контролі;

— гнучкість підтримки, проведення постійного моніторин-
гу, своєчасність і швидкість реагування, прийняття відповідних 
заходів при зміні ситуації на агропродовольчому ринку;

— необхідність врахування регіональних особливостей ве-
дення аграрного виробництва та функціонування аграрних рин-
ків при співфінансуванні цільових програм;

— здійснення систематичного контролю за цільовим вико-
ристанням бюджетних коштів, своєчасного надання держпід-
тримки та її ефективністю.

організаційно-економічний механізм державної підтрим-
ки аграрного сектору в аспекті економічної безпеки включає 8 
взаємопов’язаних блоків (організаційно-управлінський, еконо-
мічний, фінансовий, техніко-технологічний, соціальний, моти-
ваційний, екологічний, правовий), кожному з яких притаманні 
свої елементи, а останнім — компоненти (рис. 2).

зазначена сукупність блоків, елементів і компонентів утво-
рює специфічний модуль, який слугує для приведення в гармо-
нійну відповідність цілого (організаційно-економічного меха-
нізму) і його частин (складових даного механізму).

виходячи з теорії систем, зазначений механізм держпід-
тримки аграрного сектора економіки представляє собою відкри-
ту систему (в такій системі порушення в роботі одного з елемен-
тів зменшують ефективність діяльності всієї системи), внаслідок 
чого необхідно враховувати вплив на нього зовнішніх чинників 
(політичних, ринкових, міжнародних, соціальних тощо).
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Між організаційно-економічним механізмом державної 
підтримки аграрного сектору економіки та економічним меха-
нізмом в господарюючих суб’єктах, для яких передбачені заходи 
держпідтримки, існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність. 
їх взаємодія може викликати синергетичний (примножений) 
ефект у випадку гармонійного та раціонально сформованого 
внутрішньогосподарського механізму, здатного раціонально за-
діяти можливості зовнішнього середовища, включаючи ефек-
тивне використання бюджетних субсидій, що виділяються гос-
подарюючим суб’єктам на підтримку сільськогосподарського 
виробництва.

При розробці стратегії слід особливо підкреслити потребу в 
державній підтримці суб’єктів малого підприємництва в аграр-
ному секторі, представлених в основному особистими господар-
ствами населення та фермерськими господарствами. Для малого 
підприємництва необхідне створення таких же умов господарю-
вання, як і для середнього та великого агробізнесу.

Механізм єдиної державної системи підтримки аграрного 
сектору передбачає: необхідність поєднання різних форм її за-
безпечення; пряму (субсидування), непряму (пільгове оподат-
кування тощо) та опосередковану (безпосередньо не пов’язану 
з сільськогосподарським виробництвом). Гармонійне поєднан-
ня всіх форм і методів державної підтримки надає організацій-
но-економічному механізму додаткову стійкість та ефективність 
(рис. 5.2).

ключовими моментами регулювання аграрного сектора 
економіки в контексті економічної безпеки, повинні бути умови 
доступу імпортного продовольства на внутрішній ринок країни, 
заходи державної підтримки вітчизняного виробництва, під-
тримка та стимулювання експорту, інформаційне та технічне за-
безпечення торгівлі, гармонізація внутрішнього законодавства з 
нормативами сот, згідно з якими всі види державної підтримки 
розподіляються в рамках трьох скриньок.

рівень державної підтримки в першу чергу характери-
зується рівнем витрат. у сот існує спеціальний показник 
кількісного визначення рівня підтримки сільського госпо-
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дарства, — агрегована міра підтримки (AMS), — яка враховує 
бюджетні витрати на субсидування аПк і різницю внутрішніх 
та світових цін.

у вітчизняній практиці виникають складнощі при кількіс-
ній оцінці коштів, що виділяються на підтримку аграрного сек-
тора економіки в цілому. отримання об’єктивних аналітичних 
даних про витрати бюджетів на підтримку аграрного сектора в 
даний час ускладнено відсутністю оперативної та уніфікованої 
системи спеціалізованого обліку. істотні обсяги бюджетної під-
тримки аграрного сектора виділяються з місцевих бюджетів, а 
оперативна прозорість місцевих бюджетів сьогодні залишає про-
стір для вдосконалення.

на наш погляд, принципами оптимізації співвідношення 
заходів державної підтримки «зеленої», «жовтої», «блакитної» 

Рис. 5.2. Модель організаційно-економічного механізму державної підтримки 
аграрного сектору в контексті економічної безпеки
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скриньок з метою забезпечення стійкого розвитку аграрного 
сектора економіки україни, можуть бути визнані:

1) попередній аналіз процесу;
2) концентрація на істотних і пріоритетних напрямах забез-

печення стійкого розвитку аграрного сектору та забезпечення 
продовольчої безпеки;

3) збереження цілісності комплексів заходів;
4) збереження збалансованості заходів;
5) розумність та помірність у виборі цілей, пріоритетів та 

масштабів;
6) використання чітких правил прийняття рішень;
7) використання технології оптимізації.
оскільки обсяги «зеленої» та «блакитної» скриньок не обме-

жені угодами сот, основна увага при оптимізації співвідношен-
ня заходів державної підтримки необхідно зосередити на заходах 
«жовтої» скриньки. Потім у відповідності зі структурою і ступе-
нем наповнення заходів «жовтої» скриньки на основі принципів 
2, 3, 4 визначається структура і наповнення заходів «зеленої» та 
«блакитної» скриньок.

Процес оптимізації співвідношення заходів державної під-
тримки «зеленої», «жовтої», «блакитної» скриньок починається 
з попередньої оцінки необхідності її здійснення (перший етап). 
на цьому етапі шляхом порівняння необхідно з’ясувати, чи пе-
ревищує загальний обсяг державної підтримки сільського госпо-
дарства обмеження, встановлені угодами сот. Якщо ні, то опти-
мізація співвідношення кошиків не потрібна. в іншому випадку 
необхідно перейти до другого етапу, який передбачає попередній 
аналіз заходів підтримки, що відносяться до «жовтої» скриньки з 
обмеженням за цими заходам відповідно до вимог сот.

необхідно зазначити, що при постійному коливанні курсу 
національної валюти відносно американського долара, розмір 
заходів «жовтої» скриньки завжди буде мінятися. наприклад, 
якщо курс національної валюти збільшується (що прослідко-
вується постійно), то цей факт призводить до зменшення ко-
штів, що виділяються на державну підтримку заходами «жовтої» 
скриньки, і навпаки, зниження курсу української гривні — при-
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зведе до збільшення коштів бюджетного фінансування в націо-
нальній валюті україни.

Четвертий етап передбачає скорочення обсягу заходів «жов-
тої» скриньки відповідно до принципів концентрації на істотних 
і пріоритетних напрямах, збереження цілісності комплексів за-
ходів та збереження збалансованості заходів. з метою дотриман-
ня принципів оптимізації четвертий етап здійснюється на основі 
детального аналізу заходів державної підтримки, який може бути 
розділений на кілька кроків.

1. ранжування заходів, що відносяться до «жовтої» скринь-
ки по пріоритетності та значенням з точки зору впливу на під-
вищення конкурентоспроможності національного аграрного 
сектору економіки і забезпечення продовольчої безпеки країни. 
в результаті формується перелік «жовтих» заходів державної під-
тримки сільського господарства, сортований за пріоритетами.

2. виділення комплексу заходів (за принципом безпосеред-
нього взаємозв’язку окремих заходів в рамках вирішення кон-
кретного завдання), ранжування комплексів за найбільш ваго-
мою складовою. визначення розмірів підтримки за комплексами 
та окремим заходами. результат — єдиний «жовтий» перелік, що 
містить комплекси заходів та окремі заходи, що не увійшли в 
комплекси, відсортовані за пріоритетами із зазначенням обсягів 
підтримки за кожною позицією.

3. складання наростаючим підсумком обсягів підтримки 
за позиціями єдиного «жовтого» переліку у порядку зменшення 
пріоритету. визначення моменту наповнення «жовтої» скринь-
ки. відсікання сум, що перевищують обсяг «жовтої» скриньки. 
у випадку, коли скорочення стосується частина комплексу за-
ходів, необхідне пропорційне зменшення обсягів елементів 
комплексу. результат — захищений перелік «жовтих» заходів і 
обсяг підтримки аграрного сектору, що задовольняє вимогам 
угод сот.

4. визначення балансу захищеного переліку «жовтих» захо-
дів із заходами «зеленої» та «блакитної» скриньок. у результаті 
обсяги підтримки «зеленої» та «блакитної» скриньок, комплек-
сно пов’язані зі скорочувальними «жовтими» заходами зменшу-
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ються. вивільнені кошти спрямовуються на компенсацію обсягу 
державної підтримки в порядку убування пріоритетів за рахунок 
заходів «зеленої» або «блакитної» скриньок.

Для оптимізації співвідношення скриньок необхідні фінан-
сові та трудові ресурси, які, на нашу думку, необхідно врахувати 
на кожному етапі і відкоригувати на четвертому. Дані кошти бу-
дуть частиною коштів «зеленої» скриньки і повинні бути спря-
мовані на створення автоматизованої системи контролю даних 
ресурсів, формування єдиної прозорої інформаційної бази, що 
дозволить відкоригувати раніше прийняті співвідношення захо-
дів скриньок та відслідковувати виконання ефективності та до-
цільності видатків всередині них.

Подальший хід аграрних перетворень в україні багато в чому 
залежить від обираних на перспективу орієнтирів, що відпові-
дають розвитку ефективного агропромислового виробництва, 
формуванню розвинених ринків, продовольчого забезпечення 
країни, підвищенню рівня доходів на селі, збереження та відтво-
рення природних ресурсів. цьому відповідає неоднозначність 
дії державного регулювання аграрного сектору на різних рівнях 
управління.

з цієї точки зору на державному рівні його розвиток має 
проводиться за такими напрямами:

— інституціональне забезпечення стійкого розвитку аграр-
ного сектору;

— формування гідних та рівноправних умов для конкуренції 
в аграрному секторі;

— розвиток фінансової інфраструктури аграрних ринків;
— здійснювати заходи щодо розширення ринків збуту аграр-

ної продукції.
важливим інструментом вирішення подібного роду завдань 

при проведенні активної структурної політики аграрного секто-
ру виступає програмно-цільове фінансування. регіональний рі-
вень публічного регулювання аграрного сектору вирішує завдан-
ня розвитку за такими основними напрямами:

— нарощування ресурсного потенціалу в сільському госпо-
дарстві та переробних галузях;
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— проведення структурної перебудови аграрного сектору за 
рахунок збільшення інвестицій у високотехнологічні та конку-
рентоспроможні виробництва;

— розвиток соціальної інфраструктури в сільській місцевості;
— формування ефективного механізму державної підтрим-

ки товаровиробників у сільському господарстві на основі селек-
тивного підходу.

у сукупності вони дозволяють досягти стабільного забез-
печення населення регіону продовольством, створення високо-
ефективного аграрного виробництва та підвищення рівня добро-
буту сільського населення.

районний рівень публічного регулювання здійснюється за 
такими напрямами, як:

— правове забезпечення антикризового управління та діяль-
ності антикризових керуючих;

— організаційно-правовий та фінансово-економічний ана-
ліз стану підприємства;

— розробка заходів щодо виходу підприємства з кризи на 
основі розрахунків оцінки нерухомості, інвестиційних проектів 
і бізнес-планів.

така спрямованість дії публічного регулювання дозволяє 
аграрним підприємствам отримувати необхідну інформацію та 
використовувати фінансові інструменти для підвищення ефек-
тивності використання наявних ресурсів.

Державна підтримка здійснюється за рахунок коштів бю-
джетів усіх рівнів (державного, регіонального та місцевого). При 
цьому її механізми на різних рівнях повинні доповнювати один 
одного і сприяти становленню та нормальному функціонуванню 
аграрного сектору.

отже, для забезпечення економічної безпеки та підтримки 
аграрного сектора, органам виконавчої влади, необхідно опе-
ративне, достовірне і, за можливості, повне інформаційно-ана-
літичне забезпечення державної підтримки. оскільки, з одного 
боку, державна підтримка вітчизняних виробників свідчить про 
потенціал держави, з іншого боку, аналіз належного використан-
ня коштів бюджету, виділених на цілі фінансування аграрного 
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сектору, є важливим у визначенні адресності галузевої державної 
підтримки та ступеня впливу цільового бюджетного фінансуван-
ня на процеси, що стосуються товаровиробників; ефективності 
та збалансованості державної підтримки державного та регіо-
нального рівнів.
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розділ 6 Публічне уПравління  
реГіональнИМ розвИткоМ  
та національна безПека

6.1. Методологічне забезпечення публічного управління 
регіональним розвитком в україні
Процеси демократизації суспільства, децентралізації дер-

жавної влади, переходу від галузевого до комплексного управ-
ління територіальними соціально-економічними системами ви-
магають істотних структурно-функціональних перетворень на 
всіх рівнях управлінської ієрархії.

Для вирішення цих складних завдань треба забезпечити про-
ведення глибоких реформ в управлінні державою, яке складаєть-
ся з системи публічного управління, що охоплює центральний, 
регіональний та субрегіональний рівні управління, та легітимі-
зованої державою системи місцевого самоврядування. тут треба, 
особливо, зважити на взаємозв’язок двох систем управління, що 
діють у державі та неможливість демократизувати одну з них без 
запровадження відповідних змін в іншій.

удосконалення методології забезпечення комплексного пу-
блічного механізму управління регіональним розвитком країни 
на сучасному етапі розвитку україни є необхідною й надзвичайно 
актуальною проблемою. однак, не менш важливим є створення 
організаційних механізмів, які б забезпечували постійну підтрим-
ку високого рівня ефективності функціонування регіональних 
органів влади. таким чином, завдання підвищення ефективності 
управління вимагає існування на регіональному рівні адекватного 
механізму регулювання соціально-економічного розвитку.

особливості регіону, рівень його соціально-економічного 
потенціалу вноситимуть диференціацію в цілі та пріоритети регі-
онального розвитку, які визначатимуться регіональними радами 
та їх виконавчими органами. внаслідок цього неминучою є по-
треба в диференціації показників ефективності та їх планового 
значення для різних регіонів у країні. отже, необхідним завдан-
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ням є не лише забезпечення оцінки і підвищення ефективності 
роботи органів регіонального управління, але й створення де-
централізованих механізмів регулювання соціально-економіч-
ного розвитку регіону.

Функціонування соціально-економічного розвитку регіону 
має розглядатися як один з основних керованих процесів, управ-
ління яким має здійснюватися на регіональному рівні. у такому 
випадку можливим стає забезпечення цілеспрямованого управ-
ління ефективністю розвитку регіону з боку регіональних орга-
нів влади, виходячи із соціально-економічного потенціалу регіо-
нів, їх характерних особливостей та встановлених регіональними 
радами пріоритетів регіонального розвитку.

система регулювання повинна забезпечити виконання на-
ступних завдань:

— проведення цілеспрямованого визначення (планування) 
рівня соціально-економічного розвитку регіону;

— проведення систематичної, оперативної оцінки ефектив-
ності управління соціально-економічними процесами в регіоні;

— створення та ведення банків даних про рівень соціально-
економічного розвитку регіонів і забезпечення інформаційного 
обміну між всіма суб’єктами місцевого, регіонального та загаль-
нодержавного управління, а також зацікавленими сторонами 
(засобами масової інформації, громадськістю тощо);

— виявлення факторів та резервів підвищення рівня соці-
ального розвитку регіону, прогнозування змін та інформаційно-
аналітична підтримка прийняття рішень з питань підвищення 
ефективності використання державних інвестицій;

— забезпечення достовірності інформації про рівень ефек-
тивності використання державних інвестицій та рівень соціаль-
ного розвитку, яка надається органам державної влади вищого 
рівня, органам місцевого самоврядування, громадським і міжна-
родним організаціям.

взаємодія між елементами системи, а також форми, методи 
і засоби їх взаємодії можуть у сукупності розглядатися як орга-
нізаційний механізм регулювання соціально-економічного роз-
витку регіону, який логічно складається з цих положень.
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визначивши напрямки концентрації капіталу потрібно ви-
значити достатній обсяг інвестицій по кожному з напрямків для 
досягнення мети розвитку регіону — здійснити розподіл наявних 
інвестиційних коштів з максимальною ефективністю. Провід-
ною метою сталого розвитку регіону є підвищення добробуту на-
селення регіону, що відбивається комплексним (інтегральним) 
показником «рівень соціального розвитку» (рср).

оскільки вкладання коштів в будь-який елемент соціально-
економічної системи регіону повинно позитивно впливати на 
загальний рср регіону, з їх допомогою можливо підвищити до-
бробут населення, тобто наблизитися до мети сталого розвитку 
регіону. таким чином, процес розподілу інвестицій можна вико-
ристовувати в якості механізму для регулювання соціально-еко-
номічного розвитку регіону.

Як зазначає л. зайцева, за загальним правилом організація 
управління соціально-економічним розвитком регіону поклада-
ється на єдину вертикальну структуру виконавчої влади, яка спи-
рається на регіони [7, с. 67]. на регіональному рівні організацій-
ною структурою управління соціально-економічним розвитком 
є обласна державна адміністрація. заступники Голови обласної 
державної адміністрації координують основні напрями розвит-
ку галузей господарського комплексу та керують відповідними 
службами (галузевими управліннями). Перший заступник голо-
ви обласної державної адміністрації є головою комітету (управ-
ління) економіки, який керує усією економічною роботою на 
території регіону. саме на це управління покладаються функції 
розробки стратегії соціально-економічного розвитку території 
області, програм структурної перебудови, забезпечення комп-
лексного та збалансованого розвитку регіону [7, с. 67].

Чіткий розподіл сфер компетенції та повноважень між ор-
ганами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 
в напрямку управління регіональним розвитком країни, а також 
органами місцевого самоврядування різного територіального 
рівня слід здійснювати на основі:

— законодавчого розмежування понять «повноваження ви-
конавчої влади (органу виконавчої влади)», «повноваження міс-
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цевого самоврядування». При цьому до повноважень виконавчої 
влади мають бути віднесені повноваження, наслідки виконання 
яких (в першу чергу — правові, організаційні та соціально-еко-
номічні) пов’язані з інтересами населення україни в цілому, в 
той час, як наслідки виконання повноважень місцевого само-
врядування спрямовані на безпосереднє забезпечення життєді-
яльності територіальної громади та пов’язані з наданням громад-
ських послуг її членам;

— дотримання принципів децентралізації державного 
управління і субсидіарності, що передбачає формування ком-
петенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
знизу догори, тобто починаючи з низового рівня (територіальна 
громада) — до відання місцевого самоврядування слід віднести 
всі публічні справи, які спроможна вирішувати територіальна 
громада та її органи місцевого самоврядування. відповідно, до 
компетенції органів місцевого самоврядування більш високого 
територіального рівня мають бути віднесені лише ті питання, які 
зачіпають інтереси населення району, області в цілому або не мо-
жуть бути вирішені на низовому рівні, а до компетенції органів 
виконавчої влади включаються питання, які вимагають центра-
лізованого керівництва, виходять за межі можливостей органів 
місцевого самоврядування або не відповідають їх завданням та 
функціям.

зокрема, до відання місцевих державних адміністрацій до-
цільно віднести функції щодо контролю та нагляду за додер-
жанням конституції і законів україни, прав і свобод громадян, 
управління об’єктами державної власності, координації вико-
нання повноважень виконавчої влади, що не можуть бути децен-
тралізовані — передані до компетенції місцевого самоврядуван-
ня. При цьому суттєво зміниться співвідношення «самоврядних» 
і «делегованих» повноважень місцевого самоврядування на ко-
ристь перших, що сприятиме зміцненню правової та організа-
ційної самостійності місцевого самоврядування;

особливу увагу необхідно звернути на проблему децентралі-
зації виконавчої влади. Якщо деконцентрація виконавчої влади 
полягає в передачі повноважень місцевим державним адміні-
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страціям, які призначаються з центру, і дробленні влади одно-
го рівня, то централізація полягає в передачі центром окремих 
владних повноважень органам місцевого самоврядування. укра-
їна здійснила заходи, спрямовані на децентралізацію влади.

структура місцевого самоврядування в західних країнах 
проста: вона включає мера (главу виконавчої влади), який оби-
рається населенням або муніципальною радою, муніципальну 
раду або збори комунальних уповноважених, що складаються із 
комісій, і комунальної адміністрації. у норвегії місцеве само-
врядування здійснюють професійні менеджери-управлінці, які 
призначаються міською радою.

Якщо місцева влада — це органи місцевого самоврядування, 
то повинні бути розширені функції та контрольні права її пред-
ставницького органу — ради. Якщо ж вона представляє центра-
лізовану державну владу в адміністративно-територіальних оди-
ницях, то пріоритетна роль у структурі місцевої влади повинна 
належать професійним виконавчим органам — виконкомам.

При децентралізації виконавчої влади повинна бути чітко 
окреслена сфера повноважень, які делегуються центром місце-
вим органам управління. важливим здається і співвідношення 
власних і делегованих повноважень місцевого самоврядування. 
у компетенції місцевих органів основне місце займають фінан-
сово-економічні повноваження, головними з яких є прийняття 
місцевого бюджету та управління місцевим господарством. тому 
у відношеннях центральних органів влади і органів місцевого 
самоврядування важливу роль відіграє фінансовий контроль. 
Практика показує, що кошти, необхідні для виконання завдань, 
які стоять перед органами місцевого самоврядування, значно пе-
ревищують їхні фінансові можливості, що в основному забезпе-
чуються місцевими податками.

у результаті спостерігається своєрідний «вертикальний дис-
баланс», тобто складається ситуація, коли успіх діяльності орга-
нів місцевого самоврядування часто залежить не стільки від них 
самих, скільки від розміру фінансових дотацій, які отримують-
ся з центра. ця обставина бачиться ключовою у розумінні ролі 
та місця органів місцевого управління в державному механізмі. 
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нестача фінансових ресурсів змушує органи місцевого само-
врядування звертатися до центральної влади за допомогою, яка, 
звичайно, надається у вигляді дотацій та позик. такий характер 
фінансових відносин центра і органів місцевого самоврядування 
дає уряду можливість перерозподіляти ресурси з метою вирів-
нювання економічного розвитку окремих регіонів. однак в міру 
децентралізації та здобуття регіонами більшої фінансової само-
стійності уряд буде поступово втрачати цей важіль централізова-
ної влади.

існують й інші перепони на шляху децентралізації виконав-
чої влади. Місцеве самоврядування функціонує в україні разом 
з місцевою державною адміністрацією. негативним моментом є 
те, що місцеве самоврядування перебуває під впливом корпора-
тивних інтересів, тобто місцеву владу здійснюють групи, які па-
нують у місцевій економіці.

Державний механізм управління регіональним розвитком 
країни слід спрямувати на:

1) законодавче встановлення правових норм господарської 
діяльності з урахуванням особливостей регіону, контроль і повна 
гарантія їх дотримання всіма господарюючими суб’єктами;

2) забезпечення надійного функціонування найважливі-
ших виробничих і соціальних структур, а також окремих об’єктів 
життєзабезпечення регіону;

3) забезпечення збереження, відтворення й ефективного ви-
користання власності в регіоні;

4) визначення оптимального розміру та структури держав-
ного сектора економіки, забезпечення його ефективного функ-
ціонування;

5) соціальний розвиток і забезпечення населення, концен-
трація необхідних для цього ресурсів за рахунок перерозподілу 
необхідної частки суспільного продукту.

виходячи з виділених цілей, можна визначити функції дер-
жавного управління регіональним розвитком:

— затвердження законності та правопорядку в економічних 
відносинах суб’єктів господарювання;

— реалізація структурної політики;
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— формування та реалізація інвестиційної політики, вклю-
чаючи безпосередню участь держави в інвестиційній діяльності;

— стимулювання та регулювання підприємницької діяль-
ності в регіоні;

— забезпечення конкурентного середовища на регіонально-
му ринку і проведення антимонопольної політики;

— здійснення ефективної фінансово-кредитної, бюджетної 
і податкової політики;

— регулювання міжрегіональних і зовнішньоекономічних 
зв’язків;

— управління державним сектором економіки і державною 
власністю;

— соціальне забезпечення населення, регулювання зайня-
тості та відносин між працівниками й працедавцями.

система регулювання економіки регіону має бути заснована 
на:

— взаємозалежності економічного стану регіону й ефектив-
ності функціонування господарського комплексу;

— фінансовому й матеріально-технічному забезпеченні про-
грами економічного та соціального розвитку регіону;

— управлінні вертикальними та горизонтальними зв’язками 
на основі довготривалих цілей і нормативів;

— рівноцінності зв’язків між усіма ланками регіональної 
системи.

Просторова організація національного господарства як 
об’єкт управління є сукупністю природного, економічного й со-
ціального середовища. у цій якості вона й передбачає загальні 
напрями організації регіонального регулювання. у зв’язку з цим, 
регіональна економіка має специфічні риси: недостатня комп-
лексність, виражена монокультурність; проміжне становище 
регіонального господарства між центром і рівнем місцевого са-
моврядування, між мікро- і макрорівнем. але регіональне госпо-
дарство є одним з різновидів макрорівня, хоч і не володіє всіма 
його функціями (грошова емісія, оборона тощо).

економіка сучасного українського регіону є досить склад-
ним і багатоаспектним об’єктом регулювання. складно-струк-
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турна система регіональної економіки не може регулюватися за 
допомогою якогось однотипного набору інструментів. Механізм 
реалізації регіональної системи регулювання передбачає ціле-
спрямоване поєднання централізації і децентралізації у сфері 
прийняття управлінських рішень у регіональному відтворюваль-
ному процесі.

роль держави щодо забезпечення розвитку регіонів у су-
часному світі не обмежується лише регуляторними функціями 
стимулювання економічного зростання, раціонального вико-
ристання трудового потенціалу, забезпечення прогресивних зру-
шень у галузевій і територіальній системах, підтримки експор-
ту продукції та послуг. Головною метою публічного управління 
регіональним розвитком стає забезпечення економічної й соці-
альної стабільності, захист вітчизняних виробників на світових 
ринках, правовий перерозподіл доходів громадян, гармонізація 
майнових відносин, зміцнення існуючого ладу, демократизація 
управління, інтеграція держави в європейські та євроатлантичні 
структури тощо.

за умов ринкових перетворень у національній економіці 
роль територіального управління тривалий час недооцінювала-
ся. концептуальні засади та механізми регулювання територі-
ального розвитку вкрай недостатньо прописані в законодавчих 
актах і неефективно використовувалися органами державної 
влади та місцевим самоврядуванням. складне становище еко-
номіки україни унеможливлює реалізацію урядами виваженої 
та дієвої регіональної стратегії та спонукає органи управління до 
надзвичайних тактичних і оперативних дій. вихід із такої ситу-
ації можливий тільки за умови впровадження дієвих механізмів 
регулювання територіального розвитку на основі сильної полі-
тичної волі. результатом цього впорядкування має стати система 
механізмів державного регулювання територіального розвитку, 
що здатна реально впливати на процеси сталого розвитку еконо-
міки регіонів.

регіональний розвиток як об’єкт публічного управління є 
складною системою взаємопов’язаних елементів зі своєю специ-
фічною структурою, культурою та рівнем розвитку, яка суттєво 
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впливає на соціально-економічну ситуацію в державі і безпосе-
редньо залежить від неї щодо впровадження дієвих механізмів 
власної динаміки зростання, вирішує ряд внутрішніх проблем 
стосовно ефективного використання всіх наявних ресурсів на 
засадах самозабезпечення та самодостатності.

сучасне державне управління і його складова — державне 
регулювання регіонального розвитку національної економіки є 
найважливішими проблемами економічної та управлінської те-
орії. Проте проведені фахівцями дослідження сучасної наукової 
літератури та чинної нормативно-правової бази свідчать, що в 
національній економіці механізми державного регулювання те-
риторіального розвитку ще недостатньо сформовані та відпра-
цьовані. Протягом майже двох десятиліть було використано по-
над півсотні методів та інструментів державного регулювання на 
регіональному рівні, арсенал яких постійно змінювався та попо-
внювався новими. а відсутність законодавства про засади регіо-
нальної політики дає змогу стверджувати, що вітчизняна система 
регулювання територіального розвитку ще не є дієздатною.

наші дослідження дали змогу виявити основні тенденції 
формування та раціоналізації системи управління територіаль-
ним розвитком у сучасних умовах глибоких ринкових перетво-
рень. насамперед, необхідність розвитку систем управління зу-
мовлена динамічною зміною складності об’єкта управління та 
його сутнісних характеристик. Проте, структура органів управ-
ління, рівень деталізації функцій і добір оптимальних методів 
управління багато в чому залежать від конкретних соціально-
економічних умов — концентрації виробництва, його спеціалі-
зації, кількості суб’єктів економічної діяльності (основних, до-
поміжних, обслуговуючих), розгалуженості зв’язків, кількості 
високотехнологічних виробництв, наявності навчальних закла-
дів тощо. ці характеристики значною мірою варіюють навіть у 
схожих за основними економічними показниками регіонах.

крім того, кожному регіону властиві різні спрямованість і 
динаміка розвитку. Модернізація продукції, що випускається, 
залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, впровадження про-
гресивних наукоємних технологій, технічне переозброєння та 
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модернізація устаткування, виробництво конкурентоспромож-
ної продукції, підвищення рівня зайнятості населення, якості 
його життя вимагають адекватного перетворення форм і методів 
управління регіональною економікою.

слід зазначити, що специфіку модифікації механізму ре-
гіонального управління на сучасному етапі визначає показова 
тенденція до використання дедалі більшої кількості різновидів 
організаційних нововведень на рівні основної ланки управлін-
ня регіоном (сьогодні це місцеві державні адміністрації), запро-
вадження нових структурних підрозділів, допоміжних структур, 
широкої розмаїтості сфер і способів їх впливу. суб’єкт управ-
ління намагається якомога більше відповідати об’єкту. це під-
тверджує висновок, що в кожному регіоні вдосконалення систем 
управління має бути досить специфічним, враховувати конкретні 
умови функціонування та розвитку. таким чином, у сфері управ-
ління регіоном і поділі повинна знайти відображення відповід-
на переорієнтація від типізації використовуваних форм і методів 
управління до їх необхідного різноманіття та дієвості.

на теоретичному рівні щодо формування регіональної по-
літики висловлюються різні погляди та підходи. ці питання по-
требують ретельних досліджень. за роки незалежності в україні 
переважно сформовано механізм публічного управління регіо-
нальним розвитком, організаційно-правові та інші основи реа-
лізації державної регіональної політики. Проте через численні 
об’єктивні та суб’єктивні чинники наявні можливості забезпе-
чення збалансованого розвитку україни та її регіонів, поліпшен-
ня якості життя людей реалізуються недостатньо.

Перед країною постають нові виклики та загрози, що впли-
вають на розвиток держави, реалізацію національних інтересів 
і стан національної безпеки. тому своєчасне та адекватне реа-
гування на них є необхідною умовою створення нових можли-
востей для розвитку україни та забезпечення підвищення якості 
життя людей.

найсуттєвішими викликами, на які держава має реагувати 
виробленням та реалізацією нового механізму управління тери-
торіями, є:
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— глобальні світові цивілізаційні процеси, ускладнення 
умов розвитку української держави та погіршення використання 
нею переваг свого геополітичного положення;

— зростаюче відставання україни від країн-лідерів за по-
казниками якості життя людей, рівнем інвестиційної привабли-
вості, конкурентоспроможності та розвинутості інноваційного 
середовища;

— збільшення асиметрії розвитку регіонів, деградація села, 
криза міської поселенської мережі, скорочення кількості та по-
гіршення якості трудового потенціалу та посилення міграції 
працездатного населення, особливо молоді, у багатьох регіонах 
україни;

— намагання використати проблеми регіонального розвит-
ку, економічні, соціальні, культурні, ментальні та інші відмін-
ності між регіонами, їх сучасну політичну структуризацію для 
загострення політичного протистояння, що стримує досягнення 
національної єдності, створює загрози національній безпеці дер-
жави;

— несформованість загальнонаціональних цінностей, не-
стійкість та негомогенність загальнодержавного політичного, 
економічного, мовного, культурного, інформаційного простору;

— неспроможність більшості територіальних громад само-
стійно вирішувати питання, що входять до їх повноважень;

— неадекватність існуючої територіальної організації вла-
ди, адміністративно-територіального устрою держави новим за-
вданням її розвитку;

— формування сусідніми державами на територіях, приле-
глих до державного кордону україни, потужних центрів еконо-
мічного зростання, що призводить до відпливу трудових, інте-
лектуальних та інших ресурсів з прикордонних регіонів україни, 
додаткового соціального напруження в цих регіонах;

— недосконалість системи правового, інституційного, ка-
дрового забезпечення формування та реалізації державної регі-
ональної політики.

незважаючи на те, що в реальній практиці ще неповною мі-
рою (через причини переважно суб’єктивного характеру) вико-
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ристовується самостійність суб’єктів регіонального управління, 
встановлена законодавчими актами, узагальнення досвіду діяль-
ності місцевих органів влади підтверджує тенденцію до збіль-
шення функцій, що ними виконуються, за рахунок делегування 
на нижчі рівні значної кількості повноважень і управлінських 
функцій.

таким чином, у сучасних умовах глибоких ринкових пере-
творень управління територіальним розвитком стає ключовою 
ланкою механізму державного управління, що формується під 
впливом багатьох чинників, певна сукупність яких закладає його 
теоретичні підвалини й посилює регіональні та місцеві впливи. 
Проте існують проблеми управління розвитком територій, зу-
мовлені складним взаємопроникненням природних, просторо-
вих, економічних, політичних і соціальних суперечностей, що 
пов’язано зі значною неоднорідністю територій країни та полі-
структурністю територіальної організації влади.

Процеси кардинальних політичних, економічних і соціаль-
них перетворень, що відбуваюся в україні, активізували про-
блеми управління територіальним розвитком. водночас на при-
йняття управлінських рішень на регіональному рівні впливають 
глобалізація, мегатенденції сучасного світового господарства, 
які знаменують його перехід до інформаційного суспільства, 
встановлення довгострокових цілей, використання новітніх 
технологій (у тому числі в публічному управлінні), поширен-
ня децентралізації, здійснення демократії співучасті в процесах 
управлінської демократії.

Для визначення похідних понять, що розкривають зміст та-
кого складного явища як державний механізм управління регіо-
нальним розвитком, другого порядку у якості базових були ви-
користані вихідні поняття та похідні поняття першого порядку, 
що дозволило їх взаємоузгодити та представити їх як складову 
цілісного поняттєвого апарату. До похідних понять державного 
механізму управління регіональним розвитком другого порядку 
належать: «регіональний розвиток держави», «регіональна по-
літика держави», «державна регіональна політика», «регіональ-
на політика адміністративного регіону», «державне регіональне 
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управління», «публічне управління регіонами», «регіональне 
управління в державі», «управління регіонами держави» тощо.

Поряд з цим, у процесі комплектації понятійного апарату, 
що істотно доповнює методологічні засади державного механіз-
му управління регіональним розвитком україни приділено ува-
гу низці понять, що представляють різні види субнаціональних 
регіонів, механізми, які використовуються для управління дер-
жавою (зокрема, «механізми управління державою», «державні 
механізми управління», «цільовий державний механізм управ-
ління», «механізми публічного управління», «механізми процесу 
державного управління», «механізми системи публічного управ-
ління», «недержавні механізми управління державою», «меха-
нізми взаємодії суб’єктів управління державою»), визначено 
суб’єкти та об’єкти державної регіональної політики та політики 
регіону, а також представлено кілька споріднених термінів дер-
жавного управління регіональним розвитком.

засноване на вихідних концептуальних положеннях доклад-
не дослідження сутності та змісту процесів та явищ, пов’язаних 
із здійсненням державного управління регіональним розвитком 
україни, яке забезпечило формування відповідного узгоджено-
го поняттєвого апарату, дозволило створити цілісну концепцію, 
яка, зокрема, має такі відмінні риси:

— представлення державного управління просторовим роз-
витком країни та її регіонів у якості складової регіонального 
управління, що здійснюється у державі;

— актуалізація державного управління регіональним розви-
тком країни;

— діалектичне поєднання теоретико-методологічних засад 
державного управління та регіоналістики;

— розгляд державного управління регіональним розвитком 
країни у системі управління державою;

— наявність достатньо розгалуженого та разом з тим взаємоуз-
годженого поняттєвого апарату державного управління просторо-
вим розвитком країни, що може застосовуватися у регіоналістич-
них дослідженнях та у дослідженнях щодо забезпечення розвитку 
регіонів та їх територіальних соціально-економічних підсистем;



306

Розділ 6. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  
ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

— виділення системних, процесних та цільових державних 
механізмів, які в комплексі мають забезпечувати здійснення дер-
жавного управління регіональним розвитком країни;

— відокремлення державної регіональної політики від про-
цесу її реалізації;

— закладення у державну регіональну політику конкретних 
та орієнтованих у часі цілей;

— використання таких принципів державної регіональної 
політики, що є чіткими критеріями у прийманні відповідних 
державно-управлінських рішень;

— здійснення своєчасного корегування державних механіз-
мів управління регіональним розвитком країни з метою підви-
щення їх ефективності та пристосування до змінюваної ситуації.

При формуванні державної політики регіонального розвит-
ку мають бути визначені стратегічно орієнтовані цілі регіональ-
ного розвитку україни, напрацьована система принципів, що 
регламентують шлях просування до зазначених цілей, а також 
розроблені основні завдання, реалізація яких сприятиме досяг-
ненню цілей регіонального розвитку соціально-економічної те-
риторіальної системи країни.

Місія держави та її органів влади щодо регіонального роз-
витку країни полягає у забезпеченні стрімкого орієнтованого на 
стратегічну перспективу соціально-економічного просторового 
розвитку країни при збереженні її природного середовища шля-
хом запровадження інновацій у всі сфери життєдіяльності сус-
пільства, максимального використання потенціалу кожного з 
регіонів та поступового зниження диференціації між рівнями їх 
розвитку через допомогу у вирішенні проблем, що виникають.

Що стосується головних цілей та основних завдань регіо-
нального розвитку країни, то їх переліки можуть базуватися на 
пріоритетах, відзначених у наявних законодавчих актах, але по-
требують на всебічне дослідження сучасного стану просторового 
розвитку української держави, визначення конкретних показ-
ників та їх нормативних величин, що мають бути досягненні за 
конкретний термін. Для цілей і завдань, розрахованих на період 
у кілька десятиліть, мають бути зазначені проміжні результати, 
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які дозволять контролювати ступінь наближення до їх реалізації. 
Під час формування державної політики регіонального розвит-
ку країни їх перелік має бути уточнений з наданням однозначної 
трактовки, яка дозволить регламентувати вибір певних рішень 
щодо шляхів просування до бажаних результатів регіонального 
розвитку країни.

у межах процесу реалізації державної політики регіонально-
го розвитку країни у запропонованому комплексному механізмі 
виділено три етапи. Під час здійснення першого етапу послідов-
но мають відбуватися такі процеси:

— удосконалення механізмів державного управління регіо-
нальним розвитком країни, причому вдосконалюватися має як 
система державного управління у сфері регіонального управлін-
ня, так і процеси здійснення державного управління регіональ-
ним розвитком усіма гілками державної влади (відповідно до 
виділення складових системи державних механізмів управління 
це — механізми державного управління);

— удосконалення механізмів взаємодії органів державної 
влади із недержавними інститутами щодо забезпечення регіо-
нального розвитку країни (відповідно до вищезгаданої класи-
фікації — механізми взаємодії суб’єктів управління державою), 
перш за все це стосується механізмів взаємодії місцевих дер-
жавних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, що 
здійснюють управління регіонами, виходячи із спільних інтер-
есів громад;

— підбір цільових механізмів стимулювання регіонального 
розвитку країни (відповідно до класифікації вони є цільовими 
державними механізмами управління) у визначеному напрям-
ку, певними шляхами та високими темпами (не зважаючи на те, 
що у сучасному демократичному суспільстві цільові механізми 
мають передбачати стимулювання замість використання такого 
інструменту управління як ієрархія із його можливостями тиску, 
до складу цих механізмів можуть входити також адміністративні, 
правові, економічні та інші методи управління).

наступним етапом реалізації державної політики регіо-
нального розвитку країни є застосування удосконалених та 
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підібраних відповідно до змінюваної ситуації державних ме-
ханізмів управління регіональним розвитком країни (систем-
них, процесних, цільових та механізмів взаємодії). це найбільш 
складний етап, бо реальність постійно вносить корективи як 
у діяльність системи державного управління, так і в процеси 
управління регіональним розвитком з боку Президента україни 
та органів, що представляють різні гілки державної влади. крім 
того, застосування цільових механізмів управління регіональ-
ним розвитком на практиці стикається із тим, що передбачу-
ване стимулювання певних дій у конкретному напрямку може 
не спрацьовувати, або навіть діяти у зворотному напрямку. не 
можна обминути також проблему винайдення у деяких кон-
кретних державних механізмах управління легальних шпари-
нок, що дозволяють діяти проти інтересів держави та її народу 
виходячи з приватних інтересів певних осіб або організацій. Ще 
більш прикрою реальністю є корупція, яка наче іржа або спрут 
охоплює різні сфери діяльності та має бути об’єктом ретельного 
вивчення не як окремі факти, а у якості глобального явища, що 
має бути викорененою через вкрай негативний вплив на розви-
ток країни та життя кожної людини.

на останньому етапі реалізації державної політики регіо-
нального розвитку країни має бути здійснена всебічна оцінка ре-
зультатів цього розвитку, яка має включати:

— основні показники регіонального розвитку країни;
— співставлення комплексних оцінок розвитку регіонів;
— динаміку міжрегіональних диспропорцій;
— виконання державних програм, що стосуються розвитку 

країни, у різних регіонах;
— ступінь просування до бажаних стратегічних орієнтирів 

регіонального розвитку.
за результатами оцінки результатів регіонального розвитку 

країни через зворотній зв’язок у разі доцільності має відбутися 
корегування стратегічно орієнтованих цілей, принципів та за-
вдань регіонального розвитку держави, пристосування до нової 
дійсності усіх державних механізмів управління регіональним 
розвитком країни та впровадження певних заходів для підви-
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щення ефективності їх застосування. Підкреслимо, що процес 
державного управління регіональним розвитком україни є без-
перервним, особливо, це стосується практично одночасного 
здійснення усіх етапів реалізації державної політики регіональ-
ного розвитку країни.

Для ефективного функціонування комплексного публічно-
го механізму управління регіональним розвитком україни на всіх 
етапах здійснення відповідного управління треба додержуватися 
низки загальних вимог щодо організації та здійснення держав-
ного управління регіональним розвитком країни. на основі про-
веденого дослідження з метою розроблення цілісної концепції 
державного управління регіональним розвитком україни та тео-
ретико-методологічних засад його реалізації пропонується до за-
стосування такий перелік вимог до реалізації державного управ-
ління регіональним розвитком країни:

— забезпечення при здійсненні державного управління ре-
гіональним розвитком країни виключного пріоритету загально-
державних інтересів при обов’язковому врахуванні інтересів усіх 
підсистем нижчого рівня;

— здійснення державного управління має поширюватися 
лише на ті сфери суспільного розвитку, які не можуть ефективно 
забезпечуватися системою місцевого самоврядування;

— вирішення на кожному рівні державного управління лише 
тих питань, що не можуть бути ефективно вирішені на нижчому 
управлінському рівні;

— розподіл бюджетних коштів відповідно до кількості, 
складності та затратності тих питань, що вирішуються на кожно-
му рівні управління регіональним розвитком країни;

— створення законодавчої бази, яка регламентує усі питан-
ня регіонального розвитку країни, в тому числі пов’язані із ін-
ституційним забезпеченням та здійсненням державного управ-
ління цією сферою;

— організація ефективного інформаційного зв’язку з сус-
пільством для врахування усіх вагомих зауважень та пропозицій 
при прийманні державно-управлінських (в тому числі законо-
давчих) рішень та своєчасного корегування їх реалізації;
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— існування єдиного центрального органу, що здійснює 
державне управління та координує вирішення усіх питань регі-
онального розвитку країни, відокремлення його від міністерств, 
що опікуються іншими проблемами;

— застосування стратегічного та ситуаційного управління 
із впровадженням проактивних змін у сфері забезпечення регі-
онального розвитку країни, в тому числі для запобігання кризам 
через критичне послаблення окремих ланок суспільної життєді-
яльності.

6.2. Демократизація механізмів управління  
регіональним розвитком країни
Проблеми удосконалення системи управління країною за-

вжди були під увагою керівництва держави та неодноразово ставали 
предметом обговорення із широким колом науковців та практиків, 
що, зокрема, о. ігнатенко зазначає, що «повноцінне самоврядуван-
ня» забезпечується тільки на рівні територіальних громад сіл, селищ 
та міст [8, с. 76], з чим не можна повністю погодитись. на заваді 
цього постає дві занадто значні проблеми, що майже унеможлив-
люють здійснення місцевого самоврядування і на базовому рівні: 
відсутність бажання громадян брати активну участь в управлінні 
територією, де вони мешкають, та вкрай недостатнє фінансове за-
безпечення реалізації самоврядних повноважень.

в. куйбіда щодо останньої з цих проблем зазначає таке: «… 
в україні, незважаючи на конституційні гарантії місцевого са-
моврядування і закон україни «Про місцеве самоврядування в 
україні», сьогодні не сформовані дійові механізми, які б забез-
печили реальну самодостатність територіальної громади. і перш 
за все, її бюджетно-фінансову самостійність» [10, c. 114]. Поряд 
з цим треба враховувати існування проблеми, пов’язану з під-
порядкованістю виконавчих органів місцевого самоврядування 
базового рівня державним адміністраціям через контроль деле-
гованих повноважень, що складають переважну частку в їх за-
гальній компетенції.

слід відзначити, що органи місцевого самоврядування і на-
далі мають реалізовувати політику держави та виконувати пере-
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дані нею повноваження замість розширення кола власних пов-
новажень. Європейською хартією місцевого самоврядування 
відповідне поняття визначається як «право і реальна здатність 
органів місцевого самоврядування регламентувати значну час-
тину державних справ і управляти нею, діючи у межах закону, 
під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення» [11, 
с. 78]. на жаль, такий ключовий момент як «здатність органів 
місцевого самоврядування…управляти» відсутній у визначенні, 
що надається у конституції україни: «Місцеве самоврядування 
є правом територіальної громади — жителів села чи добровіль-
ного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища 
та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в 
межах конституції і законів україни» [9].

натомість у законі україни «Про місцеве самоврядування 
в україні» передбачено, що право вирішувати питання місце-
вого значення належить не органам місцевого самоврядування, 
а територіальній громаді, яка являє собою жителів, об’єднаних 
спільним проживанням на певній території [5]. При цьому про 
управління, що має складати основу самоврядування, навіть не 
згадується. Мабуть саме тому участь органів самоврядування із 
фаховим підходом до здійснення управління розвитком соціаль-
но-економічних територіальних систем регіонального, субрегіо-
нального та базового рівня при вирішенні питань місцевого зна-
чення наче і не потрібна.

Поряд з цим, світовий досвід доводить, що місцеве само-
врядування може мати досить широкі (у порівнянні з ситуацією 
в україні) можливості щодо управління територіальними со-
ціально-економічними системами, навіть коли у законодавстві 
не застосовується цей термін. так, у Франції регіональна рада 
має «розв’язувати проблеми і вирішувати справи свого регіо-
ну, при цьому голова цієї ради повністю опікується бюджетом 
(упорядковує видатки і забезпечує надходження прибутків)», 
а держава здійснює контроль тільки за окремими бюджетними 
операціями [3, с. 318].

у спеціальній літературі та на державному рівні у якості од-
нієї з головних проблем українського самоврядування розгля-
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дається розподіл повноважень між місцевими державними ад-
міністраціями та органами місцевого самоврядування, про що 
свідчать праці Г. карімова, с. коваля, р. кулинича та багатьох 
інших науковців. натомість, порівняння «своїх» повноважень 
обласних та районних державних адміністрацій із делегованими 
їм від відповідних органів місцевого самоврядування [5] пока-
зує, що вони близькі за кожною функціональною зоною, а іно-
ді навіть ідентичні, через що віднесення їх до компетенції однієї 
управлінської структури виглядає досить логічним.

узагалі не можна не зупинитися на правомірності того, що 
законодавці, прописуючи повноваження для місцевих держав-
них адміністрацій, поділили їх на «свої» [5] та делеговані від 
обласних та районних рад. втім, коли певні задачі чи функції 
передані відповідно до законодавства якомусь із органів, вони 
переходять до його компетенції і стають його власними, бо він 
за них відповідає. тим більше, що, як відомо з теорії управлін-
ня, при делегуванні відповідальність не делегується, тобто той, 
кому делегують повноваження, бере на себе відповідальність, а 
той, хто делегував, з себе відповідальності не знімає, бо делегує 
їх структурі або людині, яка йому безпосередньо підпорядкова-
на. тому є всі підстави стверджувати, що повноваження облас-
них та районних рад не делегувалися державним адміністраціям, 
а перерозподілялися на їх користь із зняттям відповідальності з 
органу, що їх «делегував».

у результаті реальне управління регіональним розвитком 
опинилося під юрисдикцією місцевих державних адміністрацій, 
бо обласні та районні органи місцевого самоврядування лише за-
тверджують розроблені місцевою виконавчою владою проекти, 
програми, бюджети та заслуховують звіти про їх виконання. При 
цьому вся робота виконується вкрай перевантаженими праців-
никами державних адміністрацій, які одночасно захищають, з 
одного боку — інтереси держави, з іншого — інтереси областей 
та районів.

таке поєднання місцевої влади в межах однієї системи ор-
ганізацій, було б ідеальним, якби інтереси держави, її регіонів, 
районів, а також міст, сіл та селищ повністю співпадали. нама-
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гання обласних та районних державних адміністрацій одночасно 
реалізовувати державну політику та захищати місцеві інтереси 
призводить до того, що вибір, який робить кожний державний 
службовець у процесі здійснення наданих повноважень, зале-
жить від його особистісних оцінок важливості тих чи інших ін-
тересів.

наявна ситуація щодо делегування повноважень місце-
вим державним адміністраціям зумовлена тим, що був відсутній 
принцип, за яким вони досить чітко могли бути розділені між 
державними та самоврядними органами влади на місцях без по-
ділу на «свої», «власні» та «делеговані». Як зазначалося вище, 
розподіл повноважень між державними адміністраціями та ор-
ганами місцевого самоврядування треба здійснити через відне-
сення до їх компетенції відстоювання виключно державних або 
місцевих інтересів у процесі здійснення відповідно державної 
регіональної політики чи політики конкретного регіону.

наразі структурна побудова місцевих державних адміністра-
цій значно більшою мірою відповідає галузевому управлінню, а 
не вирішенню проблем формування в регіоні цілісного збалан-
сованого територіального комплексу. з цього приводу найбільш 
слушною є позиція, що висловлювалася на вищому державно-
му рівні, але не була закріплена змінами у законодавстві, згідно 
з якою державні адміністрації треба перетворити «в органи, які 
матимуть функції виконавчої влади, що не можуть бути передані 
до системи місцевого самоврядування» [2, с. 168]. в якості таких 
функцій називалися громадська безпека, ліквідація наслідків 
стихійних явищ, боротьба зі злочинністю, управління держав-
ною власністю на місцях.

Держава на місцях, у регіонах, має зберегти за собою тіль-
ки ті функції, які, по суті, є державними: національна оборона, 
національна безпека, збір податків, кримінальна міліція тощо, 
все інше — це питання місцевого самоврядування. тут представ-
лений підхід виділення функцій державних органів виконавчої 
влади, що діють на місцевому рівні, виходячи не з того, що може 
забезпечити система самоврядування, а з того, що держава має 
контролювати на всій території країни. тим не менше наведені 
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переліки функцій місцевих органів державної влади і представ-
ництв центральних органів виконавчої влади в цілому доповню-
ють одне одного. звідси виникає необхідність ще раз підкресли-
ти, що за обласною державною адміністрацією та відповідними 
регіональними органами державної влади має бути також закрі-
плена реалізація державної регіональної політики, яка включа-
тиме здійснення державних регіональних та міжрегіональних 
програм у сфері економіки, вирішення певних соціальних пи-
тань та проблем охорони навколишнього середовища тощо.

Під всі функціональні і відповідні їм структурні перетво-
рення має бути підведена чітка законодавча база та забезпечений 
судовий захист можливості реалізації інтересів громад як безпо-
середньо, так і через систему органів місцевого самоврядування. 
тут доречним є зауваження с. Часовського, який зазначає, що 
«розробка нового законодавства повинна передувати практич-
ним крокам, адміністративна реформа — територіальному поді-
лу, а будь-які дії мають здійснюватися лише тоді, коли вони бу-
дуть зрозумілими і прийнятними для більшості населення, якого 
вони торкаються» [12, с. 18], тож особливу увагу треба звернути 
на завчасні зміни у законодавстві країни та доведенню до насе-
лення повної інформації щодо доцільності та наслідків прове-
дення перетворень у системі управління державою.

зважаючи на те, що об’єктивно існують суперечності між 
інтересами держави у сфері територіального управління та ін-
тересами кожного конкретного регіону, доцільно розробити та 
увести в дію спеціальний законодавчий акт, у підготовці якого 
повинні взяти активну участь як науковці, громадськість, так і 
широкі кола представників державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування. цей документ має містити меха-
нізм погодження державних та регіональних інтересів у процесі 
управління регіональним розвитком, а також передбачати мож-
ливість вирішення більшості проблем через взаємні поступки під 
час пошуку взаємовигідного компромісу.

коли переважна більшість питань щодо управління розви-
тком регіонів у результаті обмеження функцій місцевих органів 
державної виконавчої влади перейде до місцевого самоврядуван-
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ня, то при обласних та районних радах мають бути відновлені ви-
конавчі органи, а також створена координаційна мережа щодо 
їх діяльності включаючи рівень сіл, селищ та міст. це дозволить 
скасувати систему районних державних адміністрацій, розділив-
ши їх повноваження між відповідними органами місцевого са-
моврядування та державними адміністраціями, що діятимуть на 
регіональному рівні.

у тому разі, коли якісь функції районних державних адмі-
ністрацій не можуть бути передані до системи органів місцевого 
самоврядування, але обов’язково мають здійснюватися на ра-
йонному рівні, окремі управління та відділи обласних державних 
адміністрацій (наприклад, відділ з питань надзвичайних ситуа-
цій та цивільного захисту населення) можуть відкрити свої ра-
йонні, або на кілька суміжних районів, представництва без ство-
рення самостійної підструктури державної виконавчої влади. у 
наукових дослідженнях з приводу структурно-функціональних 
перетворень на місцевому рівні можна зустріти альтернативну 
до цього пропозицію, згідно з якою виконавчі органи місцево-
го самоврядування треба відновити тільки на рівні району, але 
таким чином на регіональному рівні самоврядування лишається 
без реальної можливості управляти відповідною територією, що 
не відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самовряду-
вання.

Певної уваги потребує проблема, яка стосується дуалізму 
виконавчої влади на місцевому рівні через відособлене від міс-
цевих державних адміністрацій функціонування на обласному та 
районному рівнях розгалуженої системи територіальних підроз-
ділів центральних органів державної виконавчої влади. оскільки 
майже всі територіальні підрозділи центральних органів держав-
ної виконавчої влади (за виключенням підрозділів Міністерства 
оборони, служби безпеки та Державної митної служби україни) 
мають реалізовувати державну регіональну політику стосовно 
певної сфери діяльності, то вони мають бути у складі обласних 
державних адміністрацій, які, у свою чергу, будуть звільнені від 
багатьох функцій щодо здійснення власної політики регіону, які 
були їм нав’язані. це створить сприятливі умови для формування 



316

Розділ 6. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  
ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

системи територіального управління з досить сильними держав-
ними адміністраціями на регіональному рівні та дійовим місце-
вим самоврядуванням, для якої буде характерний чіткий розпо-
діл повноважень та законодавче врегулювання питань спірної 
компетенції.

суттєво знизити ступінь централізації всієї системи управ-
ління державою дозволять відповідні структурно-функціональні 
перетворення. Головна проблема при здійсненні реформ міс-
цевого управління полягає не в тому, щоб зробити вибір між 
централізацією та децентралізацією, а в тому, щоб установити 
належний баланс між ними, адекватний реальним умовам тієї 
або іншої країни, а також тим задачам, які ставляться перед міс-
цевим управлінням. теоретичне обґрунтування та досягнення у 
практичній діяльності належного балансу між централізацією та 
децентралізацією для україни є досить складними проблемами, 
і на підходи до їх вирішення існують навіть протилежні погляди. 
з одного боку, можна зустріти думку, коли перспективи розвитку 
суспільних відносин бачать у поступовому перекладанні відпо-
відальності з держави на органи місцевого самоврядування і далі 
на територіальні громади.

Подібної думки дотримується і група авторів, серед яких 
в. Федоренко, с. Часовський, що «децентралізація влади має 
здійснюватись дуже обережно з тим, щоб зберегти цілісність 
української держави, керованість розвитку регіонів з огляду за-
гальнодержавних інтересів, забезпечити можливість прийняття 
і впровадження ефективних управлінських рішень, які виходять 
із загальнодержавних інтересів, але максимально враховують по-
треби (інтереси) регіонів». очевидно, що переваги є як у децен-
тралізованого, так і у централізованого управління розвитком 
регіонів, то при здійсненні перетворень на користь розширення 
повноважень місцевих органів влади треба не перейти ту межу, за 
якою держава стане некерованою.

При цьому слід зважати також на те, що існує проблема від-
повідності діяльності органів місцевого самоврядування інтер-
есам людей, що складають місцеві громади. не поодинокими по 
всій території україни є випадки, коли ради різних рівнів при-
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ймають рішення, які суперечать інтересам мешканців сіл, селищ 
і міст, що підриває віру людей у демократичність місцевої влади 
та системи управління державою в цілому.

але, розглядаючи реальну ситуацію треба відзначити, що 
ступінь централізації системи управління державою у реальнос-
ті ще більший, ніж видається на перший погляд, бо районні та 
обласні ради більше опікуються інтересами держави, ніж тих 
людей, чиї інтереси вони мають представляти. таким чином, 
переважна більшість питань місцевого значення вирішується не 
громадами або їх незалежними представниками, а державними 
службовцями, через що відбувається узурпація державою права 
територіальної громади на самоврядування.

Досить актуальним завданням слід визнати представлення у 
місцевих радах різних рівнів інтересів всіх жителів, що складають 
громаду. Формування складу владних структур на підставі голо-
сування не за конкретну людину, а за списками осіб, що пред-
ставляють якусь з політичних партій або їх блок, призводить до 
виникнення кількох проблем, які впливають на демократичність 
системи управління державою: по-перше, обрані депутати захи-
щатимуть не стільки інтереси громади, скільки партійні інтереси 
або інтереси керівництва партії (блоку); по-друге, окремі грома-
ди, що входять до складу громади, не матимуть своїх представни-
ків у радах, які повинні представляти їх спільні інтереси.

Ще одна проблема пов’язана з тим, що обрані від конкретної 
партії депутати мають голосувати так, як наказує лідер фракції, 
інакше можуть позбутися своїх мандатів. крім того, дуже силь-
ний вплив на дії депутатів здійснює позиція керівників партії та 
взаємовідносини, які складаються у верховній раді україни. Че-
рез це створюється ситуація непримиренності депутатів різних 
фракцій, що ускладнює роботу кожної місцевої ради. тому, з точ-
ки зору кращого відображення інтересів всієї громади на кож-
ному рівні, при формуванні місцевих рад більш доцільною є ма-
жоритарна система виборів, яка може передбачати, зважаючи на 
наявність у суспільстві певної структурованості щодо підтримки 
конкретних політичних сил, обов’язкове зазначення у виборчих 
бюлетенях партійної приналежності кожного кандидата.
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вельми важливою і складною є проблема поділу всієї те-
риторії україни на такі адміністративно-територіальні одиниці, 
що стануть базовим рівнем формування органів місцевого са-
моврядування, є досить важливою, бо, по-перше, не повинно 
бути «нічиїх» територій, а, по-друге, громада, що створює базові 
(сільські, селищні, міські) органи місцевого самоврядування має 
чітко уявляти територіальні межі їх повноважень. При цьому не 
обов’язково вигадувати спеціальний термін для означення базо-
вих самоврядних територіальних одиниць (первинні самоврядні 
територіальні одиниці можуть створюватися у будинках із вклю-
ченням прибудинкової території, під’їздах, охоплювати терито-
рію окремих вулиць, кварталів тощо).

оскільки верховна рада україни є єдиним законодавчим 
органом державної влади і має через новостворені закони та змі-
ни до існуючих законодавчих актів регулювати функціонуван-
ня всієї держави, то збільшення терміну повноважень народних 
депутатів україни повинно сприяти стабільності у політичному 
житті країни та прийманню зважених стратегічно орієнтованих 
рішень (за умов припинення перманентного створення ситуації 
щодо очікування або проведення дострокових виборів).

органи місцевого самоврядування не є складовою держав-
ного управління, тому немає необхідності пов’язувати їх із фор-
муванням державної влади. не можна обминути увагою певну 
невідповідність системи місцевого самоврядування рівності прав 
всіх громадян щодо участі у вирішенні місцевих проблем. це під-
тверджується аналізом системи територіального управління, що 
існує в україні. так, якщо людина мешкає у сільській місцевості, 
то згідно із законодавством її право на місцеве самоврядування 
реалізується безпосередньо або через сільську раду, що представ-
ляє інтереси територіальної громади.

особливий статус притаманний органам самоорганізації на-
селення. відповідно до конституції україни, «сільські, селищні, 
міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створюва-
ти будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації 
населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, 
майна» [9], але ці органи не входять до системи місцевого само-
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врядування як обов’язкові, тож не охоплюють всю територію 
країни, а їх створення не регламентується за чисельністю насе-
лення та територією, є досить проблематичним і базується лише 
на громадських засадах.

таким чином, кожна базова самоврядна територіальна оди-
ниця, незалежно від того сільська вона чи міська буде більш-
менш відповідати одна одній за кількістю вирішуваних проблем 
незалежно від щільності розміщення населення. використання 
показника соціально-територіального потенціалу, розраховано-
го на підставі характеристик території міста та чисельності на-
селення, визначає кількість таких мікрорайонів. При чому зна-
чення цього показника має бути наближеним до відповідного 
середнього рівня за територіями, на які поширюється дія однієї 
сільської ради.

6.3. розвиток функцій і повноважень  
державних структур у формуванні економічної  
політики прогнозування розвитку регіонів
на сучасному етапі державна регіональна політика базуєть-

ся на використанні сукупності механізмів регулювання форму-
вання економічної політики прогнозування розвитку регіонів, 
до основних з яких належить віднести:

— програмування регіонального розвитку;
— регулювання міжбюджетних відносин;
— централізовані капіталовкладення та інвестиційні суб-

венції;
— регулювання транскордонного та прикордонного співро-

бітництва.
одним з найпоширеніших та найстаріших механізмів дер-

жавного регулювання розвитку регіонів є розроблення відповід-
них середньо- та довгострокових програм.

реалізація державних програм, спрямованих на вирішення 
проблем регіонального розвитку, потребує належної взаємодії 
органів влади центрального та місцевого рівнів.

з початку 90-х рр. згідно з домінуванням на той час у наукових 
колах поглядами на подальший регіональний розвиток україни 
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вважалося за доцільне поділити територію держави на укрупнені 
економічні райони та сформувати на їх базі територіально-гос-
подарські комплекси. за ініціативою кабінету Міністрів україни 
були розроблені комплексні програми соціально-економічного 
розвитку п’яти економічних районів — карпатського регіону, По-
лісся, Поділля, українського Причорномор’я та Придністров’я.

з метою реалізації програм пропонувалося створити на 
державному рівні спеціальні органи управління. Проте органа-
ми влади областей, які за проектом мали увійти до економічних 
районів, жодна з програм затверджена не була. незважаючи на 
схвалення кабінетом Міністрів україни, вони не фінансувалися. 
у подальшому було прийнято рішення про доцільність їх реалі-
зації силами регіональних органів за рахунок місцевих бюджетів 
[1, с. 13].

такий підхід до організації регіональної політики базувався 
на необхідності здійснення територіальної реформи, якою перед-
бачалося укрупнення областей з відповідною зміною існуючої 
схеми державного управління на регіональному рівні. із середини 
90-х рр. місцеві органи влади почали пропонувати урядові для під-
тримки власні довго- та середньострокові програми соціально-
економічного розвитку. зокрема, це програми по великій Ялті, 
м. Євпаторії, м. києву, м. львову, Донецькій, луганській, Херсон-
ській областях, гірській рахівщині, Жовтих водах та ін.

надані регіонами проекти програм свідчать, що основними 
проблемами, які стримують їх соціально-економічний розвиток 
є: незадовільний стан розвитку соціально-виробничої інфра-
структури; низька інвестиційна привабливість регіонів та інно-
ваційна активність в них; зростання регіональних диспропорцій; 
низький рівень життя населення; високий рівень забруднення 
навколишнього середовища; критичний стан основних фондів 
житлово-комунального господарства. аналіз виконання цих 
програм засвідчив, що жодна з них у повному обсязі не реалізу-
ється, фінансування запланованих заходів як з державного бю-
джету, так і з місцевих джерел, недостатнє.

Прогноз економічного і соціального розвитку україни на 
середньостроковий період розробляється на п’ять років. у про-
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гнозі економічного і соціального розвитку україни на коротко-
строковий період повинні бути відображені:

— аналіз соціально-економічного розвитку країни за мину-
лий та поточний роки та характеристика головних проблем роз-
витку економіки і соціальної сфери;

— очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоеконо-
мічної ситуації та їх вплив на економіку країни;

— оцінка впливу можливих заходів державної політики у 
прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;

— основні макроекономічні та інші необхідні показники і 
баланси економічного і соціального розвитку, в тому числі у роз-
різі галузей економіки, автономної республіки крим, областей, 
міст києва та севастополя;

— висновки щодо розвитку економіки країни у наступному 
році [4].

Показники прогнозу економічного і соціального розвитку 
україни на короткостроковий період використовуються для роз-
роблення Державної програми економічного і соціального роз-
витку україни та для оцінки надходжень і формування показни-
ків Державного бюджету україни.

Державна програма економічного і соціального розвитку 
україни на короткостроковий період розробляється щороку вза-
ємоузгоджено з проектом Державного бюджету україни на від-
повідний рік.

у Державній програмі економічного і соціального розвитку 
україни на наступний рік конкретизуються заходи, передбачені 
в Програмі діяльності кабінету Міністрів україни, та завдання, 
визначені у щорічному посланні Президента україни до верхо-
вної ради україни про внутрішнє і зовнішнє становище україни.

у Державній програмі економічного і соціального розвитку 
україни на наступний рік повинні бути відображені:

— аналіз соціально-економічного розвитку країни за мину-
лий та поточний роки та характеристика головних проблем роз-
витку економіки і соціальної сфери;

— вплив очікуваних змін зовнішньополітичної та зовніш-
ньоекономічної ситуації на економіку країни;
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— цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 
наступному році;

— система заходів щодо реалізації державної політики з ви-
значенням термінів виконання та виконавців;

— основні макроекономічні показники, обсяги капітальних 
вкладень, показники державного замовлення та інші необхідні 
показники і баланси економічного і соціального розвитку, в тому 
числі у розрізі галузей економіки, автономної республіки крим, 
областей, міст києва та севастополя;

— перелік державних цільових програм, що фінансувати-
муться в наступному році за рахунок коштів Державного бюдже-
ту україни;

— показники розвитку державного сектора економіки, зо-
крема отримання та використання доходів від розпорядження 
державним майном, ефективності використання об’єктів права 
державної власності, розвитку казенних підприємств [4].

у державних цільових програмах наводяться:
— основні етапи та терміни їх реалізації;
— необхідні обсяги фінансування кожної з програм в цілому 

і диференційовано по роках з визначенням джерел фінансування;
— результати виконання кожної програми;
— обсяги фінансування кожної з програм за рахунок усіх 

джерел фінансування в наступному році, в тому числі за рахунок 
коштів державного бюджету;

— державні замовники програм [4].
Державна програма економічного і соціального розвитку 

україни на наступний рік подається до верховної ради україни 
одночасно з проектом Державного бюджету україни на відповід-
ний рік.

Після затвердження верховною радою україни Державна 
програма економічного і соціального розвитку україни публі-
кується в офіційних виданнях верховної ради україни та газеті 
«урядовий кур’єр».

основними принципами, на яких базується державне про-
гнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку україни, є:
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— принцип цілісності, який забезпечується розробленням 
взаємоузгоджених прогнозних і програмних документів еконо-
мічного і соціального розвитку україни, окремих галузей еко-
номіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць на 
коротко- та середньостроковий періоди;

— принцип об’єктивності, який полягає в тому, що прогноз-
ні та програмні документи економічного і соціального розвитку 
україни розробляються на основі даних органів державної ста-
тистики, уповноваженого центрального органу виконавчої вла-
ди з питань економічної політики, інших центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 
також звітних даних із офіційних видань національного банку 
україни;

— принцип науковості, який забезпечується розробленням 
прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку на науковій основі, постійним удосконаленням мето-
дології та використанням світового досвіду в галузі прогнозуван-
ня та розроблення програм економічного і соціального розвитку;

— принцип гласності, який полягає в тому, що прогнозні 
та програмні документи економічного і соціального розвитку є 
доступними для громадськості. інформування про цілі, пріори-
тети та показники цих документів забезпечує суб’єктів підпри-
ємницької діяльності необхідними орієнтирами для планування 
власної виробничої діяльності;

— принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в 
межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвер-
дження та виконання прогнозних і програмних документів еко-
номічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць [4].

Прогнозування та розроблення програм економічного і со-
ціального розвитку забезпечує координацію діяльності органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

— принцип рівності, який полягає в дотриманні прав та вра-
хуванні інтересів місцевого самоврядування та суб’єктів госпо-
дарювання всіх форм власності;
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— принцип дотримання загальнодержавних інтересів, 
який полягає в тому, що органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування повинні здійснювати розроблення 
прогнозних і програмних документів економічного і соціаль-
ного розвитку виходячи з необхідності забезпечення реалізації 
загальнодержавної соціально-економічної політики та еконо-
мічної безпеки держави.

на галузевому рівні розробляються прогнози розвитку галу-
зей економіки на середньостроковий період і програми розвитку 
галузей економіки.

Перелік галузей економіки, щодо яких розробляються про-
гнози та програми розвитку, порядок та терміни їх розроблення 
визначаються кабінетом Міністрів україни.

Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроко-
вий період розробляються на п’ять років.

у прогнозі розвитку галузі економіки на середньостроковий 
період повинні бути відображені:

— аналіз розвитку відповідної галузі економіки за попере-
дній період;

— характеристика використання виробничого потенціалу 
галузі;

— оцінка задоволення потреб у основних видах товарів і по-
слуг, що виробляються підприємствами галузі, на внутрішньому 
ринку;

— характеристика головних проблем розвитку галузі;
— прогноз кон’юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках 

основних видів товарів та послуг галузі;
— можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку 

галузі;
— цілі та пріоритети розвитку галузі у середньостроковий 

період та пропозиції щодо напрямів державної політики у цій га-
лузі;

— пропозиції щодо структурної перебудови галузі, техно-
логічного оновлення виробництва, впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу, енергозбереження та підвищення 
ефективності виробництва;
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— основні показники розвитку галузі (обсяги та ефектив-
ність виробництва, розвиток конкуренції, конкурентоспро-
можність продукції, забезпеченість сировиною та матеріалами, 
фінансове становище підприємств галузі, розвиток міжгалузе-
вих зв’язків, ефективність системи збуту продукції, обсяги ін-
вестицій);

— висновки щодо тенденцій та напрямів розвитку відповід-
ної галузі протягом середньострокового періоду [4].

Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроко-
вий період затверджуються в порядку, що визначається кабіне-
том Міністрів україни.

ключовим механізмом впливу на вирішення економічних і 
соціальних проблем регіонів є міжбюджетні трансферти та міс-
цеві бюджети. за останній період як порядок формування міс-
цевих бюджетів, так і порядок визначення трансфертів, що пе-
редаються на регіональний та місцевий рівень, неодноразово 
змінювався.

одним з механізмів реалізації політики регіонального роз-
витку, який набуває поширення останнім часом, є активізація 
транскордонного та прикордонного співробітництва.

Міжрегіональні економічні зв’язки та транскордонне спів-
робітництво є важливою складовою сучасної регіональної полі-
тики, яка здійснюється кабінетом Міністрів україни. в україні 
створено та функціонують шість єврорегіонів: «Буг», «карпат-
ський», «нижній Дунай», «верхній Прут», «Дніпро» та «слобо-
жанщина». Проводиться робота щодо створення нових євроре-
гіонів.

створення єврорегіонів сприяє розширенню взаємовигід-
ної торговельно-економічної співпраці, дає змогу областям са-
мостійно виходити на європейські структури для отримання тех-
нічної допомоги на регіональні проекти. участь у європейських 
проектах сприяє інтеграції україни до Єс, а також пом’якшенню 
негативних наслідків від вступу країн-сусідів україни до Єс.

співпраця регіонів україни ведеться і в рамках діяльнос-
ті міжнародних організацій — асамблеї європейських регіонів 
(одеська область), асоціації європейських прикордонних регі-
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онів (волинська та одеська області) тощо. сьогодні всі області 
україни мають укладені угоди про співпрацю з сусідніми тери-
торіями суміжних країн, більшість областей має також угоди 
про співпрацю з регіональними органами влади багатьох дер-
жав світу.

незважаючи на труднощі щодо становлення єврорегіонів 
та досить короткий, за європейським виміром, час їх існування, 
україна має перші позитивні набутки у політичній, економічній, 
екологічній, освітньо-культурній і гуманітарних сферах. так, вже 
реалізовано ряд вагомих проектів та програм, спрямованих на 
розширення промислової кооперації, розбудову кордону та ство-
рення прикордонної інфраструктури, охорону навколишнього 
середовища, розвиток місцевого самоврядування.

забезпечення рівних умов функціонування соціально-еко-
номічних комплексів регіонів україни вимагає цілеспрямованих 
дій з боку держави шляхом регулювання розвитку регіонів та 
сприяння окремим регіонам, використання особливостей їхньо-
го природного, виробничого і ресурсного потенціалу, специфіки 
ринку праці тощо.

однак наведені діючі механізми розв’язання проблем регіо-
нів не є достатньо ефективними, що обумовлено цілою низкою 
причин. Дієвість механізмів реалізації державної регіональної 
політики суттєво знижується через фактичне ігнорування прин-
ципів комплексності та збалансованості.

у більшості випадків розвиток тієї чи іншої галузі розгля-
дають на макрорівні, для цього здійснюють роботу із отримання 
позитивного результату в загальному по країні, що вказує на не-
правильність вибору способу досягнення очікуваного результату 
у даному напряму діяльності. Для ефективного розвитку регіонів 
та країни, зокрема, необхідно враховувати регіональні особли-
вості та галузеву специфіку усіх територій країни. Для прикладу: 
не можна здійснювати однакову політику із розвитку сільсько-
господарського сфери у одеській та луганській областях. зва-
жаючи на придатність південноукраїнських земель для вироб-
ництва сільськогосподарської продукції не варто кожного року 
значні площі ріллі використовувати для виробництва масляних 
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культур (соняшнику та рапсу), які сильно виснажують землю, 
хоча є високорентабельними культурами.

зарубіжний досвід вказує, що в контексті використання 
принципів сталості розвитку реалізація сучасної світової полі-
тики базується на пошуку відновлювальних ресурсів, де енерге-
тична складова займає значне місце, що дає підстави вважати за 
необхідність пошуку дешевих альтернативних джерел енергії.

у даних умовах україна не може стояти осторонь світової 
тенденції зміни пріоритетів реалізації політик. саме тому держав-
на політика україни має бути спрямована на формування еконо-
мічної політики прогнозування розвитку регіонів, нарощування 
обсягів виробництва, споживаючи при цьому енергію, вироблену 
з альтернативних джерел, з метою економного споживання тради-
ційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності 
країни від їх імпорту, що становить її національну безпеку.

Певний вплив на розвиток формування економічної полі-
тики прогнозування розвитку регіонів мають галузеві програми. 
Проте механізм координації дій центральних та місцевих органів 
влади щодо їхнього формування та реалізації є недосконалим, що 
призводить до неузгодженості заходів та їх низької ефективності 
при розв’язанні загальнодержавних та регіональних проблем. рі-
вень фінансового забезпечення як державних, так і регіональних 
програм, залишається низьким.

ефективність запроваджених механізмів формування еко-
номічної політики прогнозування розвитку регіонів суттєво 
знижується внаслідок відсутності системного контролю за фі-
нансовими потоками в регіони державних коштів. так, нині 
надання державної підтримки регіонам здійснюється шляхом: 
спрямування міжбюджетних трансфертів; фінансування цен-
тральними органами виконавчої влади здійснення в областях 
заходів щодо реалізації відповідної галузевої політики; розпо-
ділу інвестиційних субвенцій, які визначаються в державному 
бюджеті; надання податкових пільг окремим територіям, галу-
зям та підприємствам тощо. Головним недоліком діючого по-
рядку надання регіонам фінансової підтримки з Державного 
бюджету є його низька результативність.
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Державна підтримка регіонів має здійснюватися із застосу-
ванням прозорого механізму на умовах тісного співробітництва 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
недержавних організацій, суб’єктів господарювання у розро-
бленні та реалізації заходів щодо вирішення проблем розвитку 
регіонів.

одним із стимулюючих заходів формування економічної 
політики прогнозування розвитку регіонів було запроваджено 
спеціальний режим інвестування. однак запровадження спеці-
ального режиму інвестування, як механізму регулювання регіо-
нального розвитку, не є продуктивним на проблемних територі-
ях, що продовжують залишатися непривабливими для інвесторів. 
інвестиції надходять передусім на території з більш розвиненою 
інфраструктурою. Головна причина — недієвість інструменту по-
даткових пільг для цих територій, відсутність відповідної інфра-
структури.

не існує також єдиної нормативно встановленої процедури 
економічної політики прогнозування розвитку регіонів для при-
йняття відповідних рішень на державному рівні.

відсутні дієві механізми координації: з одного боку, серед-
ньо- та довготермінової політики центральних органів виконав-
чої влади між собою щодо конкретної території; з іншого — між 
ними та місцевими органами виконавчої влади і органами само-
врядування щодо узгодженні цілей та пріоритетів розвитку на 
державному, регіональному та місцевому рівнях.

Повноваження органів місцевої виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування є надзвичайно розмитими; система 
публічного управління перевантажена дублюванням повнова-
жень; існує надзвичайно потужний формальний апарат контр-
олю за діяльністю регіональних та місцевих органів влади, хоча 
реально ніхто не несе відповідальності за якість рекомендацій 
щодо розробки напрямів політики та надання послуг.

Місцеві органи влади ще не мають повноцінного законодав-
чого підґрунтя для виконання нових повноважень, делегованих 
від центральних органів виконавчої влади, а також додаткових, 
що будуть визначені під час реалізації завдань децентралізації 
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і деконцентрації. це призводить до повільного реформування 
системи місцевого самоврядування в процесі здійснення адміні-
стративної реформи на регіональному та місцевому рівнях, є од-
нією з причин недостатніх темпів здійснення формування еко-
номічної політики прогнозування розвитку регіонів.

Для здійснення економічної політики прогнозування роз-
витку регіонів регіональні та місцеві органи влади повинні мати 
відповідні економічні та фінансові можливості. відсутність таких 
можливостей і в подальшому призводитиме до територіального 
розпорошення державних та регіональних ресурсів, неефектив-
ного їх використання, дезінтеграції зусиль у вирішенні держав-
них, регіональних та місцевих проблем, що зумовлює подальше 
поглиблення територіальних диспропорцій в економічному та 
соціальному розвитку.

зважаючи на вищенаведене, для проведення ефективної 
економічної політики прогнозування розвитку регіонів голо-
вним і першочерговим завданням є інтенсифікація активної ре-
гіональної інвестиційної політики, одночасно із налагодженням 
механізму здійснення на постійній основі контролю місцевих 
органів виконавчої влади у забезпеченні соціально-економіч-
ного розвитку регіонів. Базовим інструментом для здійснення 
даного завдання економічної політики прогнозування розвитку 
регіонів має стати оцінка результатів діяльності регіональних ор-
ганів виконавчої влади.

однак у вигляді, в якому вона здійснюється, не варто чекати 
від її здійснення результативності та об’єктивності. окрім невід-
повідності критеріїв оцінки, даний моніторинг є незавершеним 
механізмом. він не дає відповіді коли, кому і що потрібно вжити 
для поліпшення соціально-економічного становища серед ін-
ших регіонів країни.

Першочерговим завданням реалізації ефективної економіч-
ної політики прогнозування розвитку регіонів має стати пошук 
інструментів та вироблення механізмів стимулювання місцевих 
органів виконавчої влади до здійснення активної, ефективної ді-
яльності у забезпеченні соціально-економічного розвитку відпо-
відних територій.
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реальна влада на теперішній час побудована таким чином, 
що управління адміністративними регіонами україни практично 
знаходиться у державних адміністрацій регіонального та район-
ного рівня, а також у організацій, які представляють центральні 
органи державної влади. Що стосується місцевого самовряду-
вання, то обласні та районні ради позбавлені дійовості через від-
сутність виконавчих органів й примусове делегування власних 
повноважень на користь місцевих державних адміністрацій, а 
сільські та селищні ради практично опинилися (знов-таки через 
систему делегованих повноважень) у прямому підпорядкуванні 
районних державних адміністрацій. вважаємо за потрібне, осо-
бливо підкреслити, що це не свавілля окремих посадових осіб, 
а ситуація закріплена визначальними для українського суспіль-
ства законодавчими актами довготривалої дії — конституцією 
україни [9, ст. 118], законом україни «Про місцеві державні ад-
міністрації» та законом україни «Про місцеве самоврядування в 
україні» [5; 6].

удосконалення методології забезпечення комплексного 
державного механізму управління регіональним розвитком кра-
їни на сучасному етапі розвитку україни є необхідною й над-
звичайно актуальною проблемою. однак, не менш важливим є 
створення організаційних механізмів, які б забезпечували по-
стійну підтримку високого рівня ефективності функціонування 
регіональних органів влади. таким чином, завдання підвищення 
ефективності управління вимагає існування на регіональному 
рівні адекватного механізму регулювання соціально-економіч-
ного розвитку.

Функціонування соціально-економічного розвитку регіону 
має розглядатися як один з основних керованих процесів, управ-
ління яким має здійснюватися на регіональному рівні. у такому 
випадку можливим стає забезпечення цілеспрямованого управ-
ління ефективністю розвитку регіону, виходячи з соціально-еко-
номічного потенціалу, їх характерних особливостей та встанов-
лених органами влади пріоритетів регіонального розвитку.

особливу увагу необхідно звернути на проблему децентралі-
зації виконавчої влади. Якщо деконцентрація виконавчої влади 
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полягає у передачі повноважень місцевим державним адміні-
страціям, які призначаються з центру, і дробленні влади одно-
го рівня, то централізація полягає у передачі центром окремих 
владних повноважень органам місцевого самоврядування. укра-
їна здійснює заходи, спрямовані на децентралізацію влади. При 
децентралізації виконавчої влади повинна бути чітко окреслена 
сфера повноважень, які делегуються центром місцевим органам 
управління. важливим здається і співвідношення власних і деле-
гованих повноважень місцевого самоврядування.
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вИСновкИ

отже, можна стверджувати, що зміст суспільної безпеки 
(безпеки суспільства) багато у чому обумовлений тлумаченням 
категорії «безпека» як захищеність стану суспільних відносин, 
що забезпечує прогресивний розвиток суспільства в конкретних 
історичних і природних умовах, від загроз, джерелом виникнен-
ня яких є внутрішні і зовнішні суперечності, штучно створені 
перешкоди прояву активності та ініціативи людей. у цьому кон-
тексті держава, безумовно, є головним суб’єктом гарантування 
безпечного суспільного розвитку через здійснення цілеспрямо-
ваної політики, спрямованої на забезпечення стабільності та ди-
намічного розвитку усього суспільства.

Діалектика категорії безпеки відображає взаємозв’язок і 
взаємозалежність між двома визначальними функціями сус-
пільного буття — розвитком і безпекою. варто підкреслити, що 
суспільна безпека органічно пов’язана з особистою безпекою 
громадян, яка становить комплекс суспільних інтересів, спрямо-
ваних на захист конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина. іншими словами, суспільна безпека — це захищеність 
життєво важливих інтересів окремих громадян, соціальних груп, 
суспільства загалом, а також системи суспільних цінностей (яки-
ми є безпека особистості і суспільства, законність і правова за-
хищеність людини, демократія і народний суверенітет, плюра-
лізм і вільна боротьба ідей та інтересів, мир і злагода в суспільстві 
тощо) від внутрішніх та зовнішніх загроз політичного, економіч-
ного, соціального, екологічного та іншого характеру. При цьо-
му головний суспільний інтерес полягає у дотриманні безпеки 
кожної особистості, забезпеченні добробуту, стабільності інсти-
тутів, що гарантують демократію, безпеку та стійкий розвиток 
суспільства, що, своєю чергою, уможливлює підвищення керо-
ваності суспільними процесами та їхнє цілеспрямоване регулю-
вання. Підводячи підсумки, відзначимо, що результати аналізу 
різних концептуальних підходів до з’ясування змісту суспільної 
безпеки дають також змогу відзначити її двоїсту природу, наяв-
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ність умовно соціальної (захист природних прав і свобод людини 
і громадянина, передусім права на життя і добробут), умовно по-
літичної (забезпечення демократії і народного суверенітету, про-
тидія політиці насилля над суспільством з боку політичної влади 
та її узурпації) та, можливо, інших складових (елементів), обу-
мовлених впливом реальних та потенційних загроз національній 
безпеці внутрішньо- та зовнішньополітичного, економічного, 
соціального, гуманітарного, екологічного та іншого характеру і 
походження.

суспільна безпека органічно пов’язана з особистою без-
пекою громадян, яка становить комплекс суспільних інтересів, 
спрямованих на захист конституційних прав і свобод людини і 
громадянина. суспільна безпека — це захищеність життєво важ-
ливих інтересів окремих громадян, соціальних груп, суспільства 
загалом, а також системи суспільних цінностей (якими є безпе-
ка особистості і суспільства, законність і правова захищеність 
людини, демократія і народний суверенітет, плюралізм і вільна 
боротьба ідей та інтересів, мир і злагода в суспільстві тощо) від 
внутрішніх та зовнішніх загроз політичного, економічного, со-
ціального, екологічного та іншого характеру. При цьому, вважає 
о. корнієвський, головний суспільний інтерес полягає у до-
триманні безпеки кожної особистості, забезпеченні добробуту, 
стабільності інститутів, що гарантують демократію, безпеку та 
стійкий розвиток суспільства, що, у свою чергу, уможливлює під-
вищення керованості суспільними процесами та їхнє цілеспря-
моване регулювання.

Проведений контент-аналіз дозволив зробити висновок, що 
найефективнішим шляхом забезпечення безпеки людини і гро-
мадянина, суспільства і держави є своєчасне виявлення й усунен-
ня небезпек і перешкод об’єктивно детермінованого суспільного 
розвитку та недопущення їхнього переростання в реальні загро-
зи безпеці суспільства, національній безпеці загалом. Предметом 
подальших розвідок у цьому напрямку, на нашу думку, може бути 
проблема громадянського виміру національної безпеки, її забез-
печення на недержавному (суспільному) рівні за участі інститу-
цій громадянського суспільства, зокрема за участі різних асоці-
ативних та інституційних форм самоорганізації громадськості, 
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через запровадження дієвого громадського контролю за реаліза-
цією державної стратегії національної безпеки україни, розви-
нену мережу громадських об’єднань як рівноправних з органами 
державної влади суб’єктів її забезпечення.

в роботі також висвітлені роль і місце публічного управління 
в забезпеченні безпеки громадянина, суспільства, держави. Че-
рез систему публічного управління формується солідарність між 
суспільством країни та державою як системою відносин, спря-
мованих на реалізацію цінностей суспільства, досягнення цілей 
публічної політики, а також створення конкурентоспроможної 
держави, визначальними характеристиками якої є верховенство 
права і розвинена правова культура, збалансована представниць-
ка демократія, сильне самоврядування, дисциплінований і мо-
більний державний менеджмент.

все це дає підстави стверджувати, що публічне управління, 
якщо воно має за мету в тому числі і безпечне суспільство, іс-
нування громадянина, який впевнений у власній особистій без-
пеці, має ґрунтуватися на цінностях цивілізаційного та форма-
ційного розвитку, громадянського суспільства, забезпечувати 
максимальне включення громадян до управління суспільством, 
країною і державою для досягнення легітимно розроблених і ви-
знаних цілей прогресу, забезпечувати пошук компромісів або 
усунення соціальних, економічних і політичних суперечностей 
у суспільстві.

водночас автори не претендують на цілісну завершеність 
представленої розробки, і, звичайно, вони будуть вдячні за ви-
словлені зауваження та побажання.
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