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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Проблема	 забезпечення	 національної	 безпеки	 викликає	
сьогодні	 серйозну	 заклопотаність	 громадських	 і	 державних	 діячів,	
учених,	 усіх	 громадян	 України.	 Багатоаспектність	 і	 комплексність	
цієї	 проблеми	 зробили	 її	 предметом	 дослідження	 фахівців	
практично	 всіх	 галузей	 наукового	 знання:	 техніки,	 філософії,	
соціології,	 права,	 психології,	 економіки,	 математики,	 екології,	
біології,	 охорони	 здоров’я	 та	 ін..	 Проте	 дослідження	 зазначеного	
питання,	 в	 першу	 чергу,	 потребує	 від	 нас	 визначення	 поняття	
«національна	 безпека».	 Для	 цього	 звернемося	 до	 закону	 України	
«Про	 основи	 національної	 безпеки	 України»,	 де	 цьому	 явищу	
дається	 наступне	 визначення:	«національна	 безпека	–	захищеність	
життєво	 важливих	 інтересів	 людини	 і	 громадянина,	 суспільства	 і	
держави,	 за	 якої	 забезпечуються	 сталий	 розвиток	 суспільства,	
своєчасне	 виявлення,	 запобігання	 і	 нейтралізація	 реальних	 та	
потенційних	загроз	національним	інтересам».	Таким	чином,	можна	
стверджувати,	 що	 національна	 безпека	 охоплює	 усі	 важливі	
елементи	життя	країни	в	цілому.	

Політика	 національної	 безпеки	 України	 має	 бути	 спрямована	
на	захист	життєво	важливих	національних	інтересів,	яка	базується	
на	таких	визначених	законодавством	України	принципах:	пріоритет	
прав	і	свобод	людини	і	громадянина;	верховенство	права;	пріоритет	
договірних	(мирних)	засобів	у	розв’язанні	конфліктів;	своєчасність	і	
адекватність	 заходів	 захисту	 національних	 інтересів	 реальним	 і	
потенційним	 загрозам;	 чітке	 розмежування	 повноважень	 та	
взаємодія	 органів	 державної	 влади	 у	 забезпеченні	 національної	
безпеки;	 демократичний	 цивільний	 контроль	 над	 Воєнною	
організацією	 і	 правоохоронними	 органами	 держави;	 залучення	
громадянського	 суспільства	 до	 процесу	 вироблення	 та	 реалізації	
політики	 національної	 безпеки;	 використання	 в	 інтересах	 України	
механізмів	міжнародної	колективної	безпеки.	

З	 точки	 зору	 концептуальних	 основ	 для	 забезпечення	
національної	 безпеки	 істотне	 значення	 має	 не	 лише	 наявність	
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деталізованої	 та	 розробленої	 системи	 законодавства,	 а	 й	 рівень	
розвитку	 правової	 системи,	 важливими	 компонентами	 якої	 є	
ступінь	 відповідності	 функціонуючих	 правових	 норм	
правосвідомості	 та	 праворозумінню	 громадян.	 З	 огляду	 на	 це	
проблему	забезпечення	національної	безпеки	неможливо	вирішити	
при	 низькому	 рівні	 правової	 культури	 громадян	 і	 представників	
органів	 державної	 влади,	 відсутності	 традиції	 правової	 держави.	
Реалізація	 основних	 принципів	 і	 положень	 політики	 національної	
безпеки	 Української	 держави	 досягається	 шляхом	 проведення	
виваженої	 державної	 політики	 відповідно	 до	 прийнятих	 доктрин,	
стратегій,	 концепцій	 і	 програм	 у	 таких	 сферах,	 як	 політична,	
економічна,	 соціальна,	 воєнна,	 екологічна,	 науково-технологічна,	
інформаційна	 тощо.	 На	 наш	 погляд	 національна	 безпека	 –	 вельми	
складна	багаторівнева	функціональна	система,	в	якій	здійснюється	
постійна	взаємодія	і	протиборство	між	внутрішніми	та	зовнішніми	
загрозами	 і	 життєво	 важливими	 інтересами	 особи,	 суспільства	 та	
держави.	 За	 такої	 взаємодії	 протиборства	 та	 інтереси	 і	 загрози	
постійно	 впливають	 інші	 елементи	 системи	 національного	
оточуючого	 середовища	 та	 дій	 управлінського	 середовища.	
Цільовою	 функцією	 цієї	 системи	 є	 ступінь	 захищеності	
національних	інтересів	від	внутрішніх	та	зовнішніх	загроз.	

Здійснюючи	 дослідження	 національної	 безпеки	 ми	 можемо	
констатувати,	 що	 в	 понятті	 «національна	 безпека»	 є	 кілька	 рівнів:	
«безпека	людини»,	«суспільна	безпека»,	«державна	безпека».	Своєю	
чергою,	 національна	 безпека	 є	 складовою	 понять	 «міжнародна	
регіональна	безпека»	та	«міжнародна	глобальна	безпека»,	оскільки	
нація	 є	 частиною	 людства,	 і	 жодна	 нація	 не	 може	 протиставляти	
себе	 людству	 чи	 підміняти	 себе	 з	 ним,	 що	 означало	 би	
протиставлення	 частки	 себе	 цілому,	 або	 ототожнення	 частки	 з	
цілим.	 Тому	 не	 можна	 абсолютизувати,	 перебільшувати	 значення	
національної	 безпеки,	 одночасно	 не	 можна	 також	 применшувати	
значення	і	роль	національної	безпеки	як	дуже	важливого	складника	
глобальної	безпеки.	Водночас,	звертаючись	до	закону	України	«Про	
участь	 громадян	 в	 охороні	 громадського	 порядку	 і	 державного	
кордону»	 у	 ст.	9	 ми	 можемо	 побачити,	 цей	 нормативно-правовий	
акт	 визначає	 основні	 блоки	 завдань	 громадських	 формувань	 з	
охорони	 громадського	 порядку	 і	 державного	 кордону,	 до	 яких	
можна	 віднести	 наступні	 завдання:	 у	 сфері	 охорони	 громадського	
порядку,	 у	 сфері	 охорони	 державного	 кордону,	 у	 разі	 виникнення	
надзвичайних	ситуацій.		
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Розглядаючи	 зазначені	 блоки	 завдань,	 які	 ставляться	 перед	
громадськістю	 ми	 можемо	 диференціювати	 їх	 з	 рівнями	
національної	 безпеки.	 Отже,	 такі	 рівні	 національної	 безпеки:	
«безпека	людини»,	«суспільна	безпека»,	«державна	безпека»	цілком	
відповідають	таким	завданням,	що	ставляться	перед	громадськістю,	
як	 охорона	 громадського	 порядку,	 охорона	 державного	 кордону,	
виникнення	 надзвичайних	 ситуацій,	 подолання	 надзвичайних	
ситуацій.	Таким	чином,	ми	можемо	побачити,	що	основні	завдання,	
які	 ставляться	 перед	 громадськістю	 законом	 України	 «Про	 участь	
громадян	 в	 охороні	 громадського	 порядку	 і	 державного	 кордону»	
повністю	 відповідають	 рівням	 національної	 безпеки.	 Однак	 для	
з’ясування	 ролі	 громадськості	 і	 її	 значення	 у	 забезпеченні	
національної	 безпеки	 держави	 ми	 маємо	 визначити:	 чи	 є	
громадськість	у	системі	суб’єктів	забезпечення	національної	безпеки.	
Для	 з’ясування	 зазначеного	 питання	 звернемося	 до	 галузевого	
законодавства.	 Так	 у	 відповідності	 до	 ст.	4	закону	 України	 «Про	
основи	національної	безпеки	України»	серед	суб’єктів	забезпечення	
національної	 безпеки	 зазначаються	 громадяни	 України	 та	
об’єднання	 громадян.	 Звідси	 ми	 можемо	 констатувати,	 що	
громадськість	є	суб’єктом	забезпечення	національної	безпеки.	

Отже,	 для	 забезпечення	 належного	 функціонування	 держави	
нею	 створюється	 належний	 механізм	 забезпечення	 національної	
безпеки.	 Елементом	 цього	 механізму	 в	 Україні	 є	 розвинене	
громадянське	 суспільство,	 на	 яке	 вітчизняним	 законодавством	
покладається	 обов’язок	 захисту	 усіх	 елементів	 національної	
безпеки.	Поряд	з	цим,	варто	зазначити,	що	громадськість	здійснює	
захист	національної	безпеки	поряд	з	державними	органами.	Однак	
громадськість	 виступає	 допоміжною,	 підштовхувальною	 силою	 по	
забезпеченню	 національної	 безпеки	 і	 не	 може	 самостійно	
здійснювати	 цю	 функцію.	 Таким	 чином,	 хоча	 громадськість	 і	
наділена	рядом	прав	і	завдань	стосовно	забезпечення	національної	
безпеки	 держави,	 вона	 є	 лише	 допоміжним	 суб’єктом	 здійснення	
цієї	діяльності	поряд	з	державними	органами,	яким	вона	має	право	
допомагати.	
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