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СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В 
УМОВАХ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

У сучасному світі проблеми національної безпеки та воєнної політики виділились в 

окремі галузі політичної науки та політичної діяльності, значення яких постійно зростає. Від 

рівня національної безпеки та ефективності воєнної політики залежить саме існування та 

розвиток людини, суспільства, держави. Процеси глобалізації, посилення єдності світу з 

одночасним поглибленням його національної різноманітності, революція у воєнній сфері 

призвели до зміни характеру загроз і небезпек для людства, окремих націй і держав, що 

вимагає нових підходів до глобальної, міжнародної безпеки. 

Поява нових загроз та нові пріоритети забезпечення національної безпеки впливають 

на кардинальні зміни в системах національного, регіонального, глобального рівнів і 

потребують визначення ступеня впливу цих змін на національну безпеку України. 

Після великомасштабних акцій, проведених терористами на Кавказі у 1999 році 

(вторгнення в Дагестан), в США у вересні 2001 року, терактів у Москві, Токіо і т.д., навряд у 

кого з’являться сумніви, що міжнародний тероризм, контрабанда зброї, незаконний обіг 

наркотиків, етнорелігійний екстремізм і незаконна міграція населення обернулись 

факторами, які підривають безпеку не тільки окремих держав, а й усього світу.  

Сьогодні загрози мають абсолютно інший характер і масштаб. Воєнне знаряддя, 

створене для протидії небезпеці наприкінці минулого тисячоліття, не буде достатньо 

придатним для подолання проблем майбутнього. Перелік загроз значно зріс. До них 

належать, наприклад, етнічні та релігійні конфлікти, торгівля наркотиками, масові міграції, 

екологічна нестабільність, корупція, відмивання грошей, войовнича діяльність та викрадення 

інформації. Найбільш небезпечною загрозою серед них є тероризм.  

Головною особливістю сучасного тероризму є наявність міжнародних та регіональних 

керівних органів для вирішення питань планування терористичної діяльності, управління 

нею, організації взаємодії між окремими групами та виконавцями акції.  

Сьогодні у світі нараховуються близько 500 нелегальних терористичних організацій. 

Сукупний бюджет у сфері тероризму оцінюється щорічно від 5 до 20 млрд. доларів. 

Тероризм отримав можливість проводити не тільки окремі акції, але й великомасштабні 

операції, чим відкрито кинув виклик мировій спільноті [5]. 

 Як правило, вищеназвані загрози, за яких часто відбуваються конфлікти і 

збільшується злочинність, не визнають кордонів. Частіше неможливо визначити ватажків або 



організовані маси, на яких можливо було б зосередити увагу або проти яких спрямувати 

відповідь. Більше того, масштаб такої діяльності, як з огляду на численність втягнутих в неї, 

так і за кількістю залучених грошей, є таким великим, що порівняно з ним багатства 

національної економіки країн виглядають карликовими. 

Ці загрози спроможні підірвати національні та міжнародні інститути, фактично 

знищити як працедавців, так і працівників. Прониклива і руйнівна природа нових загроз 

національній безпеці має універсальний характер. Сьогодні вже неможливо відокремити 

тероризм від відмивання грошей або організовану злочинність від торгівлі наркотиками. Так 

само неможливо розпочати війну проти одного зла, не зачепивши іншого. 

Наші засоби протидії не завжди спроможні протистояти викликам безпеці, які 

зазнають постійних змін. Наприклад, правоохоронні органи відстають принаймні на 

десятиріччя у задіянні та використанні провідних технологій, якими вже володіють сучасні 

злочинці. Наші відповідні органи спроможні виявити не більше 10 відсотків нелегальних 

наркотиків або мігрантів, що потрапляють до країни. 

 Наявність політичної й економічної нестабільності, надмірне майнове розшарування 

населення, незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин, корупція та прояви 

організованої злочинності є підґрунтям для створення незаконних озброєних (воєнізованих) 

формувань і груп екстремістської, сепаратистської та терористичної спрямованості, що може 

призвести до виникнення внутрішніх збройних конфліктів. Зростає небезпека злиття цих 

формувань з міжнародними терористичними організаціями. Не завжди виправдане військове 

втручання іноземних держав у врегулювання таких конфліктів спричиняє 

інтернаціоналізацію й ескалацію конфліктів і може завдати ще більшої шкоди національним 

інтересам країн регіону. 

Незаконний обіг наркотиків і нелегальна міграція. Ці проблеми торкаються широкого 

кола держав, тому їх розв’язання потребує інтеграції зусиль і готовності держав регіону до 

застосування жорстких силових чи обмежувальних методів у боротьбі з такими явищами. До 

речі, міграція становить серйозну внутрішню безпеку, тому що може стати причиною 

поширення інфекційних захворювань та різного роду конфліктів. Однією з причин міграції є 

нестабільність довкілля, яке викликане кліматичними змінами. Наукою доказано, що 

підвищення рівня моря на один метр – а за минуле сторіччя він підвищився на третину метра 

– змусить переміститись 300 млн. осіб в усьому світі, а половина землі в таких країнах, як 

Бангладеш, буде вкрита солоною водою [13]. 

Події 11 вересня 2001 року у США спричинили нагальну потребу сьогодення – 

формування нових систем безпеки, метою яких стало б припинення і нейтралізація 

екстремізму в світі. Даний комплекс проблем, хоча прямо і не стосується України, не може 



не цікавити нас, і ось чому. Україна знаходиться на перетині декількох цивілізацій, що 

створює колосальну потенцію до неї стати лідером декількох систем безпеки.  

Протистояти новим небезпекам можливо тільки при найтіснішому співробітництві 

між всіма силами та структурами забезпечення національної безпеки. Необхідно усвідомити, 

що національна безпека вже не є особливою прерогативою тільки тих органів, які традиційно 

вважалися відповідальними за неї. Необхідно залучати до системи забезпечення 

національної безпеки нових дійових осіб, наприклад, медичні та гуманітарні служби, 

державні і місцеві органи влади, представників бізнесу та інфраструктури, засоби масової 

інформації. Всі ресурси треба об’єднати разом та ефективно використовувати на всіх 

напрямках. 

Національна безпека відображає стан захищеності національних інтересів 

самостійних держав. На розуміння поняття національної безпеки впливають історичний і 

політичний досвід держав, характер політичних режимів, особливості міжнародної ситуації в 

конкретний історичний період, цілі зовнішньої і воєнної політики та інші фактори. 

Політику національної безпеки оборони України визначають законодавчі, 

нормативно-правові та концептуальні документи, а саме: Конституція України, Закони „Про 

оборону України”, „Про Збройні Сили України”, „Про державний кордон України”, „Про 

міліцію”, „Про службу безпеки України”, „ Про культуру”, „Про надзвичайний стан”, „Про 

охорону навколишнього середовища”, Концепція (Основи державної політики) національної 

безпеки України (у новій редакції), Воєнна доктрина України та ряд інших. Ці документи 

встановлюють керівні принципи і погляди на забезпечення національної безпеки й оборони 

України та пріоритетні цілі держави: сприяння миру і стабільності в регіоні поглибленням 

воєнно-політичного партнерства; створення надійних механізмів запобігання можливій 

агресії. 

Міністерства і відомства в межах своєї компетенції та відповідальності на основі 

чинного законодавства про національну безпеку, а також згідно з рішеннями Президента 

України, Кабінету Міністрів розробляють відомчі накази, інструкції, положення, які 

спрямовані на реалізацію програми захисту життєво важливих інтересів людини, 

суспільства, держави. 

 В Конституції України ті чи інші аспекти національної безпеки України 

розглядаються в 7 розділах та 17 статтях. За Конституцією України, безпека людини, її 

життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність визначаються найвищою соціальною 

цінністю (стаття 3). Безпосередньо конституційні норми стосуються таких видів безпеки, як 

національна безпека, державна, особиста, економічна, громадська, інформаційна, екологічна 

[3]. 



Згідно з проектом Закону України „Про внесення змін до Концепції (Основи 

державної політики) національної безпеки України” (нова редакція) національною безпекою 

України визначено стан захищеності особи, суспільства й держави, за якого забезпечується 

своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних внутрішніх і 

зовнішніх загроз їх інтересів [4]. 

Україна виступає за створення всеохоплюючих систем міжнародної та 

загальноєвропейської безпеки і вважає участь у них важливим компонентом своєї 

національної безпеки. 

Україна не вважає жодну країну своїм ворогом, разом з тим потенційним 

противником вона вважатиме будь-яку державу, послідовно недружня політика якої 

загрожуватиме її національним інтересам через застосування воєнної сили. 

Основними конституційними типами національної безпеки є: політична, економічна, 

соціальна, міжнародна, воєнна, інформаційна, науково-технологічна, екологічна безпека 

тощо. 

Національна безпека є динамічною системною категорією. Змінюються національні 

пріоритети, це тягне за собою коригування змісту національних інтересів, що, в свою чергу, 

впливає на зміст національної безпеки. 

Яскравим прикладом, який відображає зміну сутності національної безпеки, є її 

лабільність. Так, концептуальною ідеєю Концепції національної безпеки, яка була 

сформована після Другої світової війни, був принцип протиставлення зовнішньому ворогу. З 

часом зі збільшенням різноманітності небезпек і загроз змінюється і концепція. І сьогодні у 

поняття національної безпеки вкладають не лише політичні і військові аспекти безпеки нації, 

а й інформаційні, науково-технологічні, ідеологічні, культурні, демографічні, екологічні, 

кібернетичні тощо. 

Державні рішення з питань національної безпеки будуть ефективними, якщо вони 

розроблятимуться на базі багатомірного кількісного аналізу процесів у складній системі 

„пріоритетні національні інтереси – загроза”. Це дасть змогу своєчасно та з меншими 

зусиллями вживати необхідних заходів на різних стадіях загострення загроз і унеможливити 

виникнення кризового стану в будь-якій сфері життєдіяльності країни.  

Виходячи з розуміння національної безпеки, будується її концепція і визначаються 

основи державної політики забезпечення національної безпеки. Основні напрями цієї 

концепції можна поділити на два види: внутрішня і зовнішня безпека. 

В умовах, коли Україна внаслідок свого геополітичного й геостратегічного положення 

опинилася між двома центрами сили (НАТО на Заході й Півдні, а Союз Росії й Білорусі – на 

Півночі та Сході), ставлення нашої держави до воєнних потенціалів суміжних країн 



зумовлюватиметься їх належністю до цих центрів сили та характером розв’язання наведених 

нижче регіональних проблем. На зовнішню безпеку України особливо впливають наступні 

фактори: 

- воєнно-політична нестабільність і конфлікти в сусідніх державах. Частина території 

України розташована у так званому поясі нестабільності, який пролягає від Балкан через 

Придністров’я і південь України до Кавказького регіону; 

- наявність територіальних претензій до України. Незважаючи на відсутність 

формальних територіальних претензій, незавершеність процесів демаркації та делімітації 

кордонів України може зумовити виникнення суперечок у сфері спільної економічної 

діяльності на їх окремих ділянках; 

- неадекватне ставлення до зовнішньої та внутрішньої політики України. З боку 

провідних регіональних і світових держав простежуються спроби прямого й 

опосередкованого втручання у політичні та економічні процеси, здійснення спрямованого 

інформаційного впливу, прихованого економічного тиску, надання моральної й фінансової 

підтримки окремим внутрішнім політичним силам і створення умов для впливу на 

внутрішню та зовнішню політику держави. Говорячи про зовнішню безпеку, необхідно 

відмітити, що сучасна політика України не повинна звестись до стратегії слухняності, коли 

держава беззастережно робитиме те, що скажуть їй країни-донори, кредитори і взагалі сильні 

сусіди. Як приклад можна навести практичний дефолт Аргентини на початку 2002 року, 

економіка якої весь час існувала „за цінними вказівками” міжнародних економічних 

інституцій, котрі надавали кредит. Україна тепер перебуває у подібній ситуації, коли надання 

того чи іншого мізерного кредиту супроводжується цілою низкою умов, декотрі з них не 

відповідають національним інтересам [6]. 

На мою думку, на сучасному етапі розвитку української держави концепція 

національної безпеки має будуватись, виходячи з фактів внутрішньої стабілізації. Основною 

має стати проблема забезпечення внутрішньої безпеки, яка характеризуватиметься 

наступними факторами нестабільності: політичними (відсутність політичної еліти держави), 

економічними (зубожіння населення), інформаційними ( інформаційні війни), 

національними, екологічними (наслідки Чорнобильської катастрофи), кримінальними 

(високий рівень корупції і організованої злочинності). Одними з головних проблем 

внутрішньої безпеки є: 

- екологічне забруднення. Серйозну загрозу екологічним інтересам України становить 

забруднення Азовсько-Чорноморського басейну, гирла Дунаю та річок на західних кордонах 

України, а також проблеми спільної економічної діяльності в цілісних природних зонах. 

Відбувається інтенсивне розширення несприятливих екологічних зон, які займають 2/3 



території України. Особливу увагу викликає забруднення Дніпра, у басейні якого проживає 

24 млн. чоловік і сконцентровано 45% загального обсягу промислового потенціалу [11. За 

визначенням вітчизняних та зарубіжних фахівців з екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища, Україна посідає одне з перших місць у світі за обсягом 

промислових відходів. Наприклад, екологічна небезпека в нашій країні в 33 рази вища, ніж у 

Великобританії, і в 25 разів вища, ніж у Німеччині. 

В Україні знаходиться 19 найбільш катастрофонебезпечних об’єктів: 4 діючих АЕС 

(13 реакторів), ЧАЕС з об’єктом „Укриття”, 6 ГЕС зі штучними морями, 8 

вибухонебезпечних звалищ тощо. Лише промислових відходів на теренах нашої країни 

накопичено близько 25 млрд. тонн, з яких 5 млрд. є особливо токсичними [1]; 

- надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру. Посилюється руйнівний 

характер стихійних лих і зумовлених ними екологічних катастроф. Складна економічна 

ситуація в Україні та суміжних країнах веде також до подальшого зростання кількості 

техногенних катастроф. Зокрема, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС можна порівняти з 

результатами застосування зброї масового ураження, які торкаються регіону загалом. Крім 

цього, наближеність регіону до природних осередків епідемій, епізоотій та епіфітотій 

спричиняють виникнення в Україні інфекційних захворювань людей і сільськогосподарських 

тварин та масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами й шкідниками; 

- будь-які насильства щодо нав’язування власної культури, мови, спільної минувшини 

тощо можуть негативно вплинути на інтеграційні процеси. Для України ці проблеми 

необхідно розглядати у трьох напрямках. 

 Перший – кримські татари, які претендують на закріплення татарської мови як 

державної і представництва татар у Верховній Раді України тощо. Але ці питання лежать на 

поверхні, приховуючи раніше декларовані наміри щодо створення у майбутньому окремої 

держави. Отже, проблема сепаратизму є очевидною, і вона потребує застосування 

багатоальтернативних стратегій.  

Другий – російськомовне населення, яке здебільшого мешкає у східній частині 

України. Воно принципово заперечує ідентифікацію себе як представників української нації, 

повністю ігнорує державну мову, перевага віддається російським засобам масової 

інформації, з яких черпається вся інформація. Причому слід також вказати на постійні 

спроби, всупереч Конституції надати російській мові особливого статусу, що одразу внесе 

дисбаланс у відносини між етнічними меншинами. Говорити у цій обстановці про спільну 

українську національну ідею дуже важко. До того ж населення східних областей більше 

схильне вважати незалежну Україну випадковою помилкою в історії, яка згодом буде 

виправлена, і Україна стане частиною (неважливо, на яких умовах) Росії.  



Третій – русини на Західній Україні. Дана народність упродовж існування незалежної 

України веде активну роботу по створенню самостійної держави. Русини, маючи власну 

субкультуру, мову та інші атрибути народності, не вважають себе частиною української 

нації, що також не сприяє стабільності системі національної безпеки.  

Отже, розглядаючи вищеназвану проблему, необхідно відмітити, що Україна має 

декілька серйозних різновекторних чинників дестабілізації: південь, схід, захід. Саме тому 

постає нагальна потреба у формуванні об’єднуючої різні етнічні меншини, що проживають 

на території України, національної ідеї, яка має враховувати їх інтереси. Звичайно, що 

ураховувати всі інтереси етнічних меншин є неможливим. Водночас завдання полягає у 

тому, щоб максимально наблизити можливість задоволення цих інтересів з потребою у їх 

задоволенні. Необхідно згуртувати не лише різні прошарки українства, а всіх тих, хто 

проживає на її території, сформувати у свідомості народу України почуття належності до цієї 

країни, ототожнення власних інтересів і потреб з інтересами і потребами української нації. 

Кожний представник української нації має вбачати себе через націю, свої інтереси 

через інтереси своєї нації, одиничне через загальне. Інтереси української нації у найбільш 

загальному плані мають складатися з інтересів її представників, тобто осіб, які проживають 

на території України і ототожнюють себе з українським народом. 

 Загострення суперечностей стосовно зазначених проблем є джерелом виникнення 

воєнних та інших загроз національним інтересам України. Аналіз загроз національній 

безпеці України свідчить, що на сьогодні та в перспективі до 2015 року найбільш 

небезпечними з них є загрози в економічній, соціальній, екологічній та науково-

технологічній сферах. На мою думку , воєнна сфера за рівнем небезпеки посідає п’яте місце. 

Загальна стратегія національної безпеки повинна передбачати як використання 

внутрішніх ресурсів, так і залучення міжнародних союзників та їх можливостей. Необхідно 

враховувати і те, що неможливо захиститись від усього, від усіх супротивників та можливих 

загроз. Держава повинна визначити пріоритети, з урахуванням того, що завжди 

залишатимуться вразливі місця. Головне – визначити ці вразливі місця, мінімізувати рівень 

їх вразливості й унеможливити їх негативний вплив на ефективність зусиль, які застосовує 

держава.  

У зв’язку з цим нині перед Україною стоїть завдання – створити цілісну збалансовану 

систему забезпечення національної безпеки України. В цьому напрямку вже чимало 

зроблено, але для остаточного розв’язання проблеми потрібно додатково вирішити низку як 

теоретичних, так і практичних питань.  

Система забезпечення національної безпеки – це організована державою сукупність 

суб’єктів: державних органів (законодавчої, виконавчої та судової влади), громадських 



організацій, посадових осіб та окремих громадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо 

захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства 

України. 

Діяльність по формуванню системи забезпечення національної безпеки України була 

невід’ємною частиною і фактором державотворчих процесів з самого початку виникнення 

незалежної України. Вже в Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 

року) питання безпеки розглядались у розділах „Зовнішня і внутрішня безпека”, 

„Міжнародні відносини”, „Екологічна безпека”. З проблемами безпеки пов’язується намір 

України стати у майбутньому постійно нейтральною державою. Україна задекларувала 

прагнення активно сприяти зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, брати 

активну участь у роботі міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного 

забезпечення національних інтересів. 

Загальна система забезпечення національної безпеки виступає єдиним соціально-

політичним механізмом, в якому кожний суб’єкт безпеки виконує функції захисту 

національних інтересів в межах повноважень, які визначаються законодавством України. 

Ефективність системи забезпечення національної безпеки України залежить від того, 

наскільки враховуються воєнні і невоєнні, внутрішні і зовнішні фактори національної 

безпеки. Державна політика національної безпеки України ґрунтується на принципі єдності, 

взаємодоповнюваності національної, регіональної, міжнародної та глобальної безпеки. 

Основним суб’єктом в системі забезпечення національної безпеки має бути держава, 

яка виконує функції в цій сфері через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Тому ця система повинна базуватися передусім на сильній триєдиній державній владі, 

керуватися науково визначеним для сучасних умов переліком пріоритетних національних 

інтересів і всебічно оціненим переліком загроз цим інтересам, підтримуватись досконалою 

інформаційно-методологічною технологією прийняття рішень, спиратися на виконавчі 

структури з раціональним розподілом і координацією їх дій. Це дасть змогу відпрацьовувати 

й ефективно реалізовувати визначену державну політику і забезпечувати захист інтересів 

головних об’єктів цієї системи – людини (права та свободи), суспільства (духовні та 

матеріальні цінності), держави (конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність) 

на всіх ієрархічних рівнях в умовах посилення дії дестабілізуючих факторів. 

На створення такої системи необхідно зосередити зусилля всіх гілок влади, 

виконавчих структур, вчених, провідних спеціалістів тощо. Тільки спільними зусиллями, 

скоординованими діями можна стабілізувати кризові процеси в державі, зупинити спад 

виробництва, створити умови для розвитку економіки, науки, культури, забезпечити кращу 

долю своєму народу.  



Основні функції системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її 

діяльності:  

- створення і підтримка в готовності сил та засобів забезпечення національної 

безпеки; 

- управління діяльністю системи забезпечення національної безпеки; 

- здійснення планової й оперативної діяльності щодо забезпечення національної 

безпеки; 

- участь у міжнародних системах безпеки. 

Важливою умовою реалізації основних функцій системи гарантування та 

забезпечення національної безпеки України є обґрунтоване розмежування повноважень 

основних суб’єктів системи, їх взаємодія при захисті національних інтересів. До основних 

суб’єктів відносяться такі поняття, як український народ, українська держава, Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерства та інші органи 

виконавчої влади, Конституційний Суд України, Суди загальної юрисдикції та Прокуратура 

України, Національний Банк України, Воєнна організація держави та ряд інших. 

Конституційним координаційним органом з питань національної безпеки і оборони 

при Президентові України виступає Рада національної безпеки та оборони України. 

Сили і засоби забезпечення національної безпеки України створюються, 

функціонують і змінюються відповідно до рішень Верховної Ради України, указів 

Президента України, стратегій та програм забезпечення безпеки України. 

Сили забезпечення національної безпеки включають: 

1. Воєнну організацію України в сукупності всіх її компонентів. 

2. Органи та служби, що забезпечують безпечне ведення робіт у промисловості, 

сільському господарстві, на транспорті, природоохоронні служби, органи охорони здоров’я 

населення, які діють відповідно до законодавства України. 

Дієвість системи забезпечення національної безпеки України залежить від того, 

наскільки в її діяльності враховуються і відображаються основні фактори, що визначають 

стан національної безпеки. Фактори національної безпеки поділяються на воєнні і невоєнні, 

внутрішні і зовнішні. До воєнних факторів належать: стан Збройних Сил держави та ступінь 

їх боєготовності; наявність можливих театрів воєнних дій, стан стратегічних резервів і 

мобілізаційних можливостей; кількість військових союзників та участь у військово-

політичних союзах; професіоналізм особового складу Збройних Сил; розміри військових 

витрат, стан воєнної науки і характер воєнної доктрини. Ці фактори становлять важливі 

об’єкти воєнної політики України. 

Групу невоєнних факторів складають: геополітичне становище і геостратегічна 



інфраструктура, природно-економічні умови країни, кількісна і якісна структура населення, 

економічний потенціал, рівень суспільної стабільності, дисципліни та правопорядку; стан 

інформаційної безпеки; рівень державної безпеки, людський фактор, політичний устрій, 

міжнародна ідеологія, дипломатія. Названі фактори є компонентами державної сили України, 

як і будь-якої держави, що забезпечують можливості впливу на стан національної безпеки. 

Сила держави є тією внутрішньою властивою рисою держави, яка служить базою реалізації її 

національних інтересів і включає сукупність політичних, економічних, військових, 

людських, духовних якостей, що визначають потужність, впливовість державної політики 

національної безпеки. 

В системі національної безпеки України одним із найбільш значних компонентів є 

оборонна безпека, яка характеризує достатність військового та економічного потенціалів 

держави до відбиття загроз її безпеці. Оборона безпеки держави визначається станом її 

Збройних Сил та оборонно-промислового комплексу, в тому числі наявністю необхідних 

матеріальних, людських, фінансових ресурсів. У зв’язку з цим вона розглядається не тільки з 

точки зору особисто-військової тематики, але як і предмет військово-економічного аналізу. 

Завдання останнього – обґрунтування методів та способів знаходження оптимальних 

варіантів рішення проблем військового будівництва шляхом встановлення кількісних 

показників, які дозволяють об’єктивно оцінити стан обороноздатності як ступеня 

підготовленості держави до захисту від агресій, який характеризується сукупністю 

військового, економічного, наукового, соціального і морально-політичного потенціалів.  

Однією з головних складових частин оборонної безпеки є військово-економічна 

безпека. В цьому випадку в систему показників оборонної безпеки можливо ввести систему 

загальних показників, які характеризують стан оборонної безпеки в цілому, і показників, які 

оцінюють окремо стан військової та військово-економічної безпеки. 

Головним показником, який характеризує оборонну безпеку держави, є допустимий 

рівень витрат на оборону, який визначається їх долею в ВВП. Перехідна економіка країни, 

яка переживала системну кризу, виявилась неспроможною нести великі військові витрати. 

До 1990 року Радянський Союз витрачав на військові потреби, за різними оцінками, 13-15 

відсотків ВВП [12], що дозволяло мати Збройні Сили з великою чисельністю особового 

складу. Утримувати таку велику армію для України в умовах економічної кризи стало 

неможливо, тому військові витрати були різко зменшені. За оперативними даними, на кінець 

2002 року Міністерство оборони мало дебіторську і кредиторську заборгованість близько 1 

млрд. гривень [12]. Нас неодноразово запевняли, що нам ніхто не загрожує і ніхто нападати 

на нас не буде, тому немає рації витрачати кошти на оборону й безпеку, адже їх можна 

спрямувати на соціальні програми. Але ми забуваємо старий закон життя, що народ, який не 



хоче годувати свою армію, буде годувати армію противника, і факти сучасного життя це 

підтверджують... Більшість фахівців вважають, що мінімально необхідний об’єм військових 

витрат повинен бути на рівні 3,5 відсотка від ВВП. Якщо в країнах НАТО щорічно 

витрачається на оборону від 2 до 4% ВВП, то в Україні – близько 1,4%, і хоча Законом 

України „Про оборону„ передбачено на ці витрати не менше 3% ВВП, за прогнозами 

Кабінету Міністрів, ця цифра буде недосяжною ще в найближчі 10 років [8]. 

Як у свій час говорив Наполеон, щоб виграти війну, необхідні три речі: необхідно 

мати кошти, кошти і кошти. На 2004 рік Міністерство фінансів України планує витрати на 

оборону 3,36 млрд. гривень, хоча ці кошти забезпечать лише виплату грошового 

забезпечення військовослужбовцям та заробітну платню працівникам Збройних Сил України. 

Робиться ставка на так званий спеціальний фонд бюджету, визначаючи оборонному 

відомству план майже 1 млрд. грн. Зі слів начальника фінансового управління Міністерства 

оборони України, таку суму заробити неможливо. Все надлишкове майно і техніка морально 

застарілі і нікому не потрібні на внутрішньому ринку. Держава повинна і в змозі забезпечити 

мінімально необхідні потреби оборони на 2004 рік у розмірі 5,5 млрд. грн., що становить 2 

відсотки ВВП. Слід враховувати, що за стандартами НАТО мінімальна межа видатків на 

оборону теж становить 2 відсотки ВВП [7]. 

Наступним важливим показником оборонної безпеки є відношення витрат на 

утримання Збройних Сил (грошове забезпечення), продовольче та речове забезпечення, 

витрати на паливно-мастильні матеріали, транспорт, комунальні послуги і на їх технічне 

оснащення або доля витрат на утримання Збройних Сил. На жаль, сьогодні в Україні, 

внаслідок фізичного і морального зношення бойового потенціалу, відсутності фінансування 

на його поновлення, ремонт і регламентні роботи, він знизився порівняно з 1992 р., за 

експертними оцінками, майже на 90%. Впродовж усіх років існування Збройних Сил України 

понад 85% загальної суми бюджету Міністерства оборони йшло на утримання особового 

складу, отже, коштів на процеси оновлення та відтворення не залишалось [8]. 

Закупівля нової техніки та озброєння, а також фінансування науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт майже не здійснювались. Ця тенденція збереглася і в 

Державному бюджеті на 2003 рік, де із загальної суми понад 90% передбачено на програми 

поточного споживання. Нам необхідно знати, що поряд із щорічним зниженням бойового 

потенціалу на 9% внаслідок фізичного й морального зношення військової техніки та 

озброєння упродовж кожних 10-14 років подвоюється вартість новітніх озброєнь, а кожного 

наступного року на 10-15% збільшується вартість ремонтно-експлуатаційних робіт. Якщо 

своєчасно не проводити оновлення, то розкручуватиметься „спіраль руйнації”, яка 

розбалансовує систему, розриває потоки послідовності її етапів, руйнує науково-технічний, 



виробничий та експлуатаційний потенціали. Щоб вийти з такої ситуації, потрібен капітал, на 

порядок вищий, ніж для її недопущення. В оборонних бюджетах сусідніх держав витрати на 

закупівлю озброєння та військової техніки, а також на науково-дослідні й дослідно-

конструкторські роботи постійно збільшуються і складають: країни Центральної та Східної 

Європи – до 27 %, Туреччини – до 40%, Російської Федерації – до 45 %, Великої Британії – 

до 47%, США – до 50% [8]. 

Одним з важливих показників оборонної безпеки є чисельність Збройних Сил. 

Світовий досвід показує, що оптимальною для держави в мирний час є чисельність Збройних 

Сил порядку одного відсотка від чисельності населення держави. Сьогодні країни Європи – 

колишні учасники Варшавського Договору – зіткнулись зі складною проблемою, коли 

затрати на утримання армії примушують все більше скорочувати її. Але існує рівень, нижче 

за який іде розбалансування видів Збройних Сил та родів військ, котрі могли б виконувати 

усі функції національних складових систем оборони. На перший погляд, прийняття України 

до блоку НАТО може сприяти створенню малочисельних мобільних Збройних Сил. Та 

зрозуміло, що малочисельна армія призначена для експедиційних і миротворчих операцій, а 

не для забезпечення оборони держави. Стрімкі зміни чисельності війська можуть призвести 

до падіння престижу військової служби, знецінення ратної праці (зокрема у 2003 році 

планувалось скоротити 9,5 тис. офіцерів і 9 тис. прапорщиків, а з числа звільнених у 2003-

2005 роках, за прогнозами, тільки третина буде мати право на пенсію). Хоча дані останнього 

соціологічного опитування свідчать, що близько 76 відсотків опитаних військовослужбовців 

мають бажання продовжувати службу до набуття права на пенсію і лише 4 відсотки 

налаштовані звільнитися [12]. Внаслідок цього можна очікувати загострення соціально-

економічної ситуації в суспільстві в цілому, збільшення кількості від’їжджаючих за кордон у 

пошуках заробітку, а то і поповнення кримінальних структур.  

Головним показником, який характеризує могутність держави і стан її військової 

безпеки, є бойова і мобілізаційна готовність військ до відбиття зовнішніх і внутрішніх загроз 

національній безпеці. 

Необхідно шукати нові шляхи в області військового планування. Так, наприклад, 

суттєві зміни в області військового планування почались у США. В 2001 році, доповідаючи 

про нову стратегію оборони на ХХІ століття, Міністр оборони США підкреслив, що 

планування в сфері оборони останнім часом характеризується бідністю уяви, зацикленістю 

на невеликій кількості загроз. Тому необхідно перенести центр ваги з загроз на сили і засоби, 

які необхідні майбутньому. Замість того, щоб сконцентрувати увагу на тому, хто буде нашим 

вірогідним противником або де може виникнути війна, ми повинні зосередити увагу на 

методах дій вірогідного противника – відповідно розвивати нові можливості до його 



втримання та ураження [5]. 

Замість того, щоб планувати великомасштабні війни на точно визначених театрах 

вірогідних військових дій, ми повинні передбачати появу нових та різноманітних 

противників, які будуть покладатися на фактор раптовості, обману та на використання 

асиметричної зброї (наприклад, цивільних авіалайнерів, які використовуються як ракети) для 

досягнення своєї мети. 

Для зміцнення обороноздатності держави необхідно виконати сьогодні ряд задач: 

1. Слід з’ясувати, що в України, як і в інших держав, є свої інтереси, реалізація яких 

прикликани забезпечити існування та розвиток її як незалежної та суверенної держави. 

Населення, територію, природні багатства, промислові цінності, транспортні комунікації – 

все це необхідно захищати (бажаючих приватизувати безхозні або об’єкти, що недостатньо 

охороняються, буває багато), про свої інтереси слід заявляти впевнено. Вони повинні знайти 

відображення в Конституції України та інших законах. 

2. На самому високому рівні необхідно визначити, що Україні потрібно мати і якими 

ресурсами та інструментами для реалізації своїх інтересів вона реально володіє. 

3. Визначити пріоритети особистого військового будівництва та знайти можливості 

для задоволення його потреб. Тут обґрунтовані пропозиції та розрахунки повинні надати 

безпосередньо військові, тому що на „карту” ставиться безпека держави. Всім зрозуміло: 

якщо дальність польоту до встановленої цілі складає 500 км, то не має сенсу заправляти 

бомбардувальник тільки на 500 км, мотивуючи це економічними можливостями. Необхідно 

шукати паливо, а не знімати завдання, а у нас в галузі оборони, буває, робиться все навпаки. 

Оборонно-промисловий комплекс, Збройні Сили ми плануємо мати не такі, які необхідні у 

відповідності з логікою розвитку військово-політичної ситуації, а такі, які ми можемо мати, 

виходячи з економічної цілеспрямованості. Більше того, за рахунок механічного скорочення 

підприємств оборонно-промислового комплексу і скорочення чисельності армії ми хочемо 

вирішити економічні та соціальні проблеми, хоча давно відмічено, що коли безпека, оборона 

ставляться у стан заручників, то держава рано чи пізно перетворюється у військовий табір та 

сплачує за свої помилки самим дорогим – життям своїх громадян. 

4. Необхідно найрішучіше змінити відношення державних структур, громадян 

України до оборони, до тих людей, хто в мирний час зі зброєю в руках захищає інтереси 

Батьківщини. На жаль, приходиться доказувати елементарні істини, що армія будь-якої 

держави – це не тільки важливий її інститут, не тільки складна система, яка має в своєму 

користуванні найновішу та дорогу техніку і озброєння, але це й організована велика маса 

людей, які призначені до дій в екстремальних умовах. Зі шкільних років держава повинна 

виховувати у юнаків поняття військової служби як специфічної, особливої державної 



служби. 

 Історичний досвід свідчить, що в критичний час відношення до армій різко 

змінюється. Можна довести один з прикладів історії, коли після поразки в російсько-

японській війні в ході дискусії серед державних та політичних кіл, де з військових питань 

були вироблені постулати, які актуальні і зараз у відношенні до української армії та держави. 

Ось деякі з них: 

- армія є оплотом Батьківщини; 

- армія повинна стати найулюбленішою дитиною нації, і Батьківщина повинна не 

скупитись на армію; 

- уряду необхідно займатися потребами армії погодинно та його турбота повинна 

об’єктивно оцінюватися армією та суспільством [2]. 

5. Потрібно підняти на більш високий рівень військову освіту і науку, які є важливим 

державним пріоритетом. Саме вчені повинні давати ясні відповіді на злободенні питання 

практики та готувати рекомендації керівництву держави.  

Забезпечення національної безпеки залежить від формування офіцерського корпусу 

Збройних Сил. Це одне з головних завдань кожного уряду. Виконання його прямо залежить 

від військових, рівня їх загальної та професійної освіти, що, в свою чергу, впливає на 

моральний стан і поводження військовослужбовців. На сьогодні обов’язковою вимогою у 

процесі навчання офіцерів кадру і резерву є врахування викладених у Воєнній Доктрині 

держави цілей і завдань Збройних Сил. Підготовка офіцерських кадрів повинна враховувати 

потреби забезпечення національної безпеки, виходячи з можливості виникнення великих 

регіональних конфліктів і поширення у світі зброї масового ураження, дестабілізації 

обстановки в ключових районах світу.  

6. Необхідно звернути увагу на забезпечення вирішення такої важливої проблеми, як 

здоров’я нації, від якого залежить і комплектування Воєнної організації України фізично 

здоровим особовим складом. У 2002 році, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, на 

100 тис. населення припадало 152 тис. захворювань. Найбільше вони дошкуляють дітям і 

підліткам. Особливо тим, які народились і виховувались у бідних родинах. На жаль, рівень 

життя українців ще досить низький. За нашими стандартами, 65 відсотків сімей є бідними, а 

за міжнародними – ця цифра становить 75 відсотків. Серед 191 країни світу наша держава за 

фінансуванням охорони здоров’я з розрахунку на одного жителя посідає „почесне” 123 

місце. Все це впливає на якість Збройних Сил та інших військових формувань. Якщо, 

скажімо, у 1986 році на 1 тис. юнаків призовного віку випадало 247 захворювань, у 1999 році 

ця цифра становила 925, а у 2002 році – 1547. Наприклад, у Донецькій області на 1 тис. 

призовників у 2002 році припадало 1700 хвороб. У порівнянні з 1986 роком патологічна 



ураженість зросла майже вшестеро [9]. 

Говорячи про витрати Міністерства оборони України на лікування призовників 

строкової служби для прикладу можна навести такі цифри: щороку більше 85% молодих 

воїнів проходять санацію і протезування ротової порожнини, на що витрачається з бюджету 

Міністерства оборони більше 2 млн. грн., більш ніж 76% молодих воїнів проводиться 

вакцинація проти інфекційних захворювань [9]. 

На якість Збройних Сил та забезпечення національної безпеки також  

впливає і демографічна ситуація. На даний час смертність на Україні переважає 

народжуваність у 2 рази. За даними Міністерства освіти і науки України, у 1998 році в 12673 

селах нашої держави не народилось жодної дитини, а в 2595 селах взагалі не було дітей 

віком до 5 років. Всього ми маємо 28 тис. 794 сільських населених пункти, з яких 7 тис. 216 є 

бездітними. І їх кількість із року в рік зростає. В масштабах України за останні 5 років 

кількість дітей зменшилась більш ніж на 1 млн. [9]. 

7. Необхідно підняти на більш високий рівень стан військово-патріотичного 

виховання юнаків. Роботу з патріотичного виховання необхідно проводити постійно, 

наполегливо та ретельно, починаючи з дитячих років. Патріотизм і національна свідомість – 

це вищі почуття, які відбивають органічний зв’язок людини зі своїм народом, його історією, 

традиціями. 

Хочеться навести такі цифри. На початку останньої війни в Республіці Ірак її Збройні 

Сили налічували 295 тис. чоловік: 17 дивізій, у тому числі 7 бригад „командос”, 2 бригади 

спеціального призначення, 2200 танків, 375 вертольотів армійської авіації. Військово-

повітряні сили мали 100 зенітно-ракетних установок. Резерв Збройних Сил цієї країни 

складав 650 тис. вояків. Республіканська гвардія нараховувала 80 тис. осіб, ополчення до – 1 

млн. чоловік. Сили безпеки становили 15 тис. чоловік, прикордонні війська – 20 тис. І враз, 

за декілька днів, від іракської армії залишились лише сумні спогади. Фахівці стверджують, 

що однією з основних причин її капітуляції став слабкий моральний дух війська [14]. 

Примушує замислитись над цим і виступ народного депутата України Олега 

Безпалого, надрукований у газеті „Урядовий кур’єр”. Він з гіркотою констатує: „Перемогти 

Україну, очевидно, було б набагато легше, ніж Ірак”. І далі: „Ми сьогодні втратили те диво, 

яке перетворило багатоголосий різноликий та не надто багатий народ на найсильніший у 

світі. Це диво зветься просто і складно водночас: патріотизм. ...Слова „патріотизм”, „патріот” 

сьогодні викликають у більшості співвітчизників щонайменше гіркувату усмішку. Не 

категоричне заперечення, а саме скепсис. 

Адже всім свідомим громадянам зрозуміло: патріотичного стрижня у нас нема. Однак 

народ, що його втратив, не здатен забезпечити впевнене просування країни до сталого 



розвитку. А вже про оборону навіть подумати лячно...” [14]. 

Як висновок треба підкреслити, що створення ефективної системи забезпечення 

національної безпеки України, модернізація її воєнної політики у відповідності до вимог 

часу є складовою частиною державотворчих процесів в Україні. Все це обумовлює 

актуальність проблем національної безпеки і воєнної політики України. 
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