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Анотація. У роботі розглядаються актуальні проблеми національної 

безпеки Українах у контексті реалізації міжнародних відносин. Визначено 

складові національної безпеки, які на сучасному етапі розвитку української 

держави генерують ризики втрати економічної, політичної незалежності, а 

також ставлять під загрозу суверенітет країни в цілому.  
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Abstract. In this paper we describe the use of actual issues of national security 

in the context of international relations. The composition of national security at the 

present stage of development in Ukrainian state is generating risks of loss economic 

and political independence and the sovereignty of the country. 
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Виклад основного матеріалу. З огляду на суперечності розвитку економіки 

 



 

в цілому та інтеграційні тенденції у площині світового господарювання варто 

зауважити, що актуальність питання безпеки та визначення кількісних меж її 

індикаторів важко недооцінити, особливо в умовах формування глобального 

економічного простору.  

У національній безпеці України розрізняють три рівні: безпека особи, 

суспільства і держави, роль і місце яких визначається характером суспільних 

відносин, політичним устроєм, ступенем внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Так, у ст. 3 Конституції України зазначається, що «людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначається в Україні 

визначається найвищою соціальною цінністю» [1].  Безпека держави згідно ст. 

17 Конституції України визначається як «захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки» [1].  

Безпека суспільства передбачає наявність суспільних інститутів, розвинутих 

форм суспільної свідомості, що дають можливість реалізувати права і свободи 

всіх груп населення та протидіяти розколу суспільства. Професор Л.Туроу 

(США) зазначає: “Якщо все населення Землі буде мати продуктивність праці 

Швейцарії, стандарт споживання Китаю, соціальне вирівнювання Швеції і 

дисципліну Японії, планета зможе витримати набагато більше населення, ніж 

сьогодні”. Таким чином, автор визнає найвизначальніші фактори підтримання 

національної безпеки країн, а, отже, і гармонійного розвитку світової економіки 

[2, c.14]. 

Національна безпека як система типових зв′язків у будь-якій країні 

об’єднує кожну із сфер функціонування та розвитку людини, суспільства та 

держави (рис. 1). 

 



 

Рис. 1. Структура національної безпеки України 

 

На мою думку, на кожному з етапів розвитку суспільства та чи інша ланка 

національної безпеки набувала визначального характеру, проте питання 

обмеженості ресурсів є ключовим на кожному з етапів розвитку, оскільки може 

забезпечити зростання ВВП, тобто добробут населення. Довести про наявність 

тісного зв’язку між рівнем зростання національного виробництва та рівнем 

життя, які корелюють у динаміці, можна через дослідження тенденцій зміни 

індексу людсього розвитку, який включає моніторинг наступних параметрів: 

- рівень життя, який оцінюється через розмір валового національного 

доходу на душу населення за паритетом купівельної спроможності в доларах 

США; 

- рівень грамотності, що визначається як середня кількість років, 

витрачених на навчання та очікувана тривалість навчання; 

- довголіття як основа соціального добробуту населення, що оцінюється 

через очікувану тривалість життя.  

Бачимо, що у порівнянні з країнами-сусідами, темп зростання індексу 

людського потенціалу в Україні є найнижчим.  

Про зниження ключових параметрів національної безпеки України 

свідчать наступні відносні показники (див. табл. 1). 
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с. 2. Динаміка індексу людського розвитку України та країн-сусідів, 1990-

2015 рр. 
Джерело: складено автором за даними Human Development Reports [5] 

 

Таблиця 1 

Ключові параметри, що демонструють зниження рівня національної 

безпеки в Україні, 2011-2015 рр. 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, млн. грн. 1302079,0 1408889,0 1 465 198,0 1 586 915,0 1 979 458,0 

Видатки на оборону, млн. грн.  13241 14486 14843 27463 52005 

Видатки на оборону в структурі 
ВВП, % 1,0 1,0 1,0 1,7 2,6 

Частка дефіциту до ВВП, % 6,0 -3,6 18,9 20,5 7,9 

Відношення Державного та 
гарантованого державою боргу 
до ВВП, % 

23,3 24,5 23,9 32,3 50,8 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [3,4] 

 

Зазначимо, що у період становлення України як незалежної держави рівень 

 



 

національної безпеки безперервно знижується: 

- найбільш актуальним у контексті аналізу економічної безпеки є 

критичним рівень зниження фінансової безпеки України, тобто питання, що 

генерує боргову залежність держави від зовнішніх фінансових ресурсів, та 

ризик реалізації дефолту, оскільки відношення боргу до ВВП наближається до 

критичних 60 %; 

- у контексті аналізу політичної безпеки, на мою думку, варто зауважити 

про зниження іміджу України у глобальному контексті: «офшорний скандал», 

пов’язаний з ключовими політичними фігурами виконавчої та законодавчої 

влади, потенційне «зомороження» імплементації Угоди про асоціацію як 

показник реального сприйняття України як учасника міжнародних видносин; 

- у контексті аналізу актуальних проблем військової безпеки - збільшення 

видатків Державного бюджету (до 2,6 % по відношенню до ВВП країни) на 

підвищення обороноздатності країни не вирішує факту військового конфлікту 

на сході держави. 

Висновки. Отже, національна безпека – це багатопланове поняття, до 

складу якого входять оборонна, екологічна, енергетична, продовольча та інші 

види безпеки. Але системної взаємоузгодженості та ефективності можна 

досягти за умов стабільного економічного зростання. На мою думку, саме 

досягнення стабільності у забезпеченні досягнення позитивної динаміки 

показників таких структурних параметрів національної безпеки України як 

фінансового, політичного та військового є визначальними на даному етапі 

становлення української державності.  

 

Література:  

1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

2. Кубах Т. Г. Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку 

держави [текст] / Кубах Т. Г.  // Вісник Української академії банківської справи. 

- 2015 - № 1 (30) . – С. 9 – 15. 

3. Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний 

ресурс]. -  Режим доступу до ресурсу: www.bank.gov.ua/ 

4. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України 

[Електронний ресурс]. -  Режим доступу до ресурсу: http://www.treasury.gov.ua/  

5. Human Development Reports [Electronic resource]. Mode of access: 

http://hdr.undp.org/en/data  

Стаття відправлена: 12.04.2016 

Аветисян Л.В. 

 

 

 

 

 


