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У статті обґрунтовано актуальність та значимість наукових досліджень 

проблем державного реагування на загрози суспільно-політичної стабільності. 

Здійснено аналіз наукових досліджень, нормативно-правової бази сфери, реагу-

вання на кризові ситуації, що впливають на суспільно-політичну стабільність. 

Сформовано модель держаного реагування на загрози суспільно-політичної ста-

більності. 
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The article substantiates the relevance and significance of scientific research of 

the problems of state response to threats of social and political stability. The analysis of 

scientific researches, normative-legal base of the sphere of reaction to crisis situations 

that influence social and political stability is carried out. The model of the state re-

sponse to threats of social and political stability is formed. 
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Постановка проблеми. Появи кризових ситуацій у державах світу все 

частіше доводять існування загроз суспільно-політичності стабільності. 

Злиття Арабської та Європейської цивілізацій супроводжується міграцією 

значних верств населення з країн Північної Африки до країн Європейського 

Союзу, що у свою чергу призводить до виникнення терористичних актів та 
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масового спротиву корінного населення. Для зміцнення національних еко-

номік, уряди держав проводять реформи в соціальній політиці, що призво-

дять до виникнення безладів та заворушень. 

Не виключенням у цьому проблемному питанні є й українське суспі-

льство. Останні революційні події спричинили трагічні наслідки, проведен-

ня антитерористичної операції та операції об’єднаних сил в окремих райо-

нах Донецької та Луганської областей призвело до загибелі як представни-

ків військових формувань й правоохоронних органів спеціального призна-

чення, так і цивільного населення.  

Таким чином, за таких умов дослідження питання державного реагу-

вання на загрози суспільно-політичної стабільності є вкрай актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі роз-

гляду окремих питань реагування військових формувань та правоохоронних 

органів спеціального призначення на кризові ситуації присвячені праці 

С.О. Кузніченка [1] та Г.О. Пономаренко [2]. Методологічні засади функці-

онування та розвитку державного реагування на кризові явища розглядали 

такі українські вчені, як С.В. Бєлай [3], В.Я. Малиновський [4] та ін. Отже, 

науковцями зроблено вагомий внесок у дослідження проблем реагування 

сектору безпеки і оброни на кризові ситуації. Однак, вони досліджували 

окремі питання кризового реагування військових формувань та правоохо-

ронних органів спеціального призначення, залишивши поза увагою  про-

блеми державного реагування на загрози суспільно-політичної стабільності. 

Тому тематика дослідження вважається тією, що є на часі. 

Постановка завдання. На основі аналізу попередніх наукових дослі-

джень, нормативно-правової бази сфери реагування на кризові ситуації, що 

впливають на суспільно-політичну стабільність, сформулювати визначення 

понять та модель держаного реагування на загрози суспільно-політичної 

стабільності. 

Виклад основного матеріалу. Основоположні поняття державного 

реагування на загрози суспільно-політичної стабільності визначені у норма-

тивно-правовій базі України з функціонування державних інституцій сфери 

забезпечення національної безпеки.  

Визначальним нормативно-правовим актом, що декларує питання реа-

гування на загрози суспільно-політичної стабільності, є Закон України «Про 

національну безпеку України» [1]. Статтею 1 Закону [1] національною без-

пекою України визначено заходи захищеності державного суверенітету, те-

риторіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших на-

ціональних інтересів України від реальних та потенційних загроз. 

Національними інтересами України встановлено життєво важливі ін-

тереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує держав-

ний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також 

безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян. Загрозами націона-

льній безпеці України є «явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють 
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чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію наці-

ональних інтересів та збереження національних цінностей України» [1]. 

Статтею 3 визначені принципи державної політики у сферах націона-

льної безпеки і оборони, які спрямовані на захист: людини і громадянина – 

їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життє-

діяльності; суспільства – його демократичних цінностей, добробуту та умов 

для сталого розвитку; держави – її конституційного ладу, суверенітету, те-

риторіальної цілісності та недоторканності; території, навколишнього при-

родного середовища – від надзвичайних ситуацій [1]. 

Можливо зазначити, що законодавець здійснює еволюцію у визначені 

наведених термінів відповідно попереднього Закону України «Про основи 

забезпечення національної безпеки», що втратив чинність. 

Загрози національній безпеці України та відповідні пріоритети держа-

вної політики у сферах національної безпеки визначаються у Стратегії наці-

ональної безпеки України та інших документах з питань національної без-

пеки, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і за-

тверджуються указами Президента України. 

Надалі дослідимо стратегічні основи державного реагування на загро-

зи суспільно-політичної стабільності, а саме нормативно-правовий акт, що 

визначає стратегічні засади забезпечення національної безпеки України. 

Стратегія національної безпеки України [2] визначає: цілі Стратегії 

національної безпеки України; актуальні загрози національній безпеці Укра-

їни; основні напрями державної політики національної безпеки України. 

Розділом 3 Стратегії [2] наведені актуальні загрози національній без-

пеці України, серед яких основними є: агресивні дії Росії, що здійснюються 

для виснаження української економіки і підриву суспільно-політичної стабі-

льності з метою знищення держави Україна і захоплення її території; неефе-

ктивність системи забезпечення національної безпеки і оборони України; 

корупція та неефективна система державного управління; економічна криза, 

виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення; 

загрози енергетичній безпеці; загрози інформаційній безпеці; загрози кібер-

безпеці і безпеці інформаційних ресурсів; загрози безпеці критичної інфра-

структури; загрози екологічній безпеці. 

Серед основних напрямів державної політики національної безпеки 

України визначено проведення відповідних реформ для створення ефектив-

ного сектору безпеки і оборони, який має забезпечити адекватне і гнучке ре-

агування на загрози, раціонально використовуючи можливості і ресурси, є 

пріоритетом політики національної безпеки. 

Особливу увагу в Стратегії [2] присвячено партнерству з НАТО. Ви-

значено, що виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропей-

ської системи безпеки, основу якої складає НАТО, Україна поглиблюватиме 

співробітництво з Альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для 

набуття членства у цій організації. Одним з основних напрямів у цій сфері є 



 6 

створення ефективного механізму реагування на кризові ситуації, що загро-

жують національній безпеці. 

Зазначимо, що Стратегія [2] на сьогоднішньому етапі становлення та 

розвитку України має вкрай важливе значення та визначає стратегічні пози-

ції з державного реагування на загрози суспільно-політичної стабільності, а 

саме формування відповідних механізмів реагування на кризові ситуації у 

сфері суспільно-політичної стабільності. 

Концептуальні засади розвитку державного реагування на загрози су-

спільно-політичної стабільності визначені Концепцією розвитку сектору 

безпеки і оборони України [3].   

Концепція [3] розкриває: основні заходи з оцінки безпекового середо-

вища; основні завдання сектору безпеки і оборони; напрями розвитку секто-

ру безпеки і оборони. 

Реалізація Концепції [3] досягатиметься шляхом об’єднання оператив-

них спроможностей складових сектору безпеки і оборони для забезпечення 

своєчасного і адекватного реагування на кризові ситуації, які загрожують 

національній безпеці.  

Концепцією [3] визначено, що сучасний стан складових сектору без-

пеки і оборони не дає змоги забезпечити гарантоване реагування на актуа-

льні загрози національній безпеці України. Тому основною метою реформу-

вання та розвитку сектору безпеки і оборони є формування та підтримання 

спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити адекватне і гнуч-

ке реагування на весь спектр загроз національній безпеці України, раціона-

льно використовуючи наявні у держави можливості і ресурси. 

Для досягнення мети Концепції [3] планується реалізувати комплекс 

завдань, які полягають у набутті силами та засобами сектору безпеки і обо-

рони визначених основних оперативних (бойових, спеціальних) спроможно-

стей, необхідних для гарантованого реагування на кризові ситуації, що за-

грожують національній безпеці. 

Таким чином, можливо зазначити, що реалізація Концепції [3] надає 

можливість сформувати дієвий сектор безпеки і оборони держави, як голов-

ний елемент системи забезпечення національної безпеки та ефективний 

державний механізм для своєчасного і гарантованого реагування на виник-

нення загроз суспільно-політичної стабільності. 

Важливу роль у правовому забезпеченні державного реагування 

на загрози суспільно-політичної стабільності відіграють закони України та 

підзаконні нормативно-правові акти, що визначають правові засади органі-

зації та порядку діяльності, загальну структуру, функції та повноваження 

військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначен-

ня, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування 

тощо. Основними такими Законами України є: «Про Національну гвардію 

України», «Про службу безпеки України», «Про Національну поліцію Укра-

їни», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Збройні Сили 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2016/page?text=%EA%F0%E8%E7%EE%E2#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016?find=1&text=%F0%E5%E0%E3%F3%E2#w18
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України», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» та ін. 

Підзаконні нормативно-правові акти, щодо державного реагування 

на загрози суспільно-політичної стабільності приймаються уповноваженими 

нормотворчими суб’єктами на основі та на виконання зазначених  

Законів України. Вони зумовлені функціонуванням багаторівневої структу-

ри суспільних відносин у сфері реагування на загрози суспільно- 

політичної стабільності, що потребує відповідного швидкого оперативного 

вирішення.  

Державне регулювання значно посилюється у періоди екстремальних 

кризових явищ. Під час виникнення надзвичайних ситуацій виникають сут-

тєві загрози національній безпеці держави. Тому окремо в системі нормати-

вно-правових актів є нормативні акти спеціальних органів управління, що 

створюються у разі необхідності в особливих умовах, а саме комісії з над-

звичайних ситуацій, оперативні штаби тощо.  

Отже, правове регулювання відносин, що виникає в умовах виникнен-

ня загроз суспільно-політичній стабільності здійснюється за допомогою но-

рмативно-правових актів, які регламентують застосування заходів надзви-

чайного характеру. Загрози суспільно-політичній стабільності вимага-

ють нормативного впливу, що відрізняється від існуючого в нормальних 

умовах. Правове регулювання відносин, що виникають в умовах різних при-

родних катаклізмів, техногенних аварій і катастроф, соціальних та військо-

вих конфліктів, історично здійснювалось за допомогою нормативно-

правових актів, які регламентують застосування заходів надзвичайного хара-

ктеру. При цьому застосовується правове регулювання, що пов’язане з по-

няттям спеціального адміністративно-правового режиму [4]. 

Здійснюючи аналіз наукових праць [4-5] можливо зазначити, що над-

звичайні адміністративно-правові режими є формою забезпечення націона-

льної безпеки в умовах виникнення чинників глобальної небезпеки для наці-

ональних інтересів. 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного 

стану» [6] надзвичайний стан передбачає надання відповідним органам дер-

жавної влади, військовому командуванню та органам місцевого самовряду-

вання, повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення 

безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної 

економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, захисту 

конституційного ладу, а також допускає тимчасове, зумовлене загрозою, об-

меження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина, 

юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [6]. 

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та ліквідація 

особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного хара-

ктеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах за-

хоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильст-
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ва, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і 

законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функ-

ціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

інших інститутів громадянського суспільства [6]. 

Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» [6] ви-

значено, що надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загро-

зи безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими спо-

собами є неможливим. 

Таким чином, виходячи з проведеного дослідження можливо зазначи-

ти, що державне реагування на загрози суспільно-політичній стабільності 

реалізується відповідними механізмами державного управління. У сучасно-

му суспільстві механізми державного управління відіграють основну роль в 

державній політиці щодо врегулювання кризових ситуацій. В науці держав-

ного управління цим механізмам належить особливо важливе місце. Механі-

зми державного управління є, нібито, «знаряддям управління» в устрої дер-

жави [7]. Виходячи із загальноприйнятих визначень поняття механізму дер-

жавного управління [7-8], можливо зробити висновок, що ця дефініція має 

два значення: вузьке трактування – це сукупність певних складових частин, 

що призначені для виконання управлінських рішень; широке трактування – 

це складна система державних органів, організованих для виконання завдань 

державного управління. 

Якщо брати до уваги тлумачення поняття «механізм державного 

управління» у вузькому значенні, то можливо надати наступне визначення: 

механізми державного реагування на загрози суспільно-політичної стабіль-

ності – це сукупність організаційних заходів, засобів, важелів, що викорис-

товують органи державного управління для відновлення суспільно-

політичної стабільності.  

Трактування поняття «механізм державного управління» у широкому 

значенні надає таке визначення: механізми державного реагування на загро-

зи суспільно-політичній стабільності – складна система державних інститу-

цій (військових формувань, правоохоронних органів спеціального призна-

чення та інших органів виконавчої влади) організованих для виконання за-

вдань державного управління зі зменшення рівня загроз суспільно-

політичній стабільності. Виходячи з вище викладеного, можливо сформува-

ти модель державного реагування на загрози суспільно-політичній стабіль-

ності (див. рис. 1). 

Отже, доречно зазначити, що механізми державного реагування на 

кризові ситуації у суспільстві застосовуються органами державної влади ко-

ли за допомогою фінансових витрат не можливо стабілізувати ситуацію.  

Як показує статистика виникнення кризових ситуацій, між ними та за-

грозами суспільно-політичній стабільності є як прямий, так і зворотній зв'я-

зок. Тобто загрози суспільно-політичній стабільності є як причинами виник-

нення кризових ситуацій, так і їхніми наслідками. Механізми державного 
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реагування на загрози суспільно-політичній стабільності впливають як на 

самі зазначені загрози, так і безпосередньо на кризові ситуації, що загрожу-

ють національній безпеці держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель державного реагування на загрози  

суспільно-політичної стабільності 

 

Серед кризових ситуацій найбільш загрозливими є масові заворушен-

ня та збройні конфлікти між якими є тісний взаємозв'язок. Тому механізми 

державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності необ-

хідно впроваджувати заздалегідь, щоб запобігти появі кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці. 
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водить існування загроз суспільно-політичній стабільності. Не виключенням 

у цьому проблемному питання є й українське суспільство. Тому, тематика 

дослідження вважається тією, що є на часі. 

Основоположні поняття державного реагування на загрози суспільно-

політичній стабільності визначені у нормативно-правовій базі України з  

функціонування державних інституцій сфери забезпечення національної  

безпеки. Визначальними нормативно-правовими актами, що декларують  

питання реагування на загрози суспільно-політичній стабільності, є  

Закон України «Про національну безпеку України», Стратегія національ-

ної  безпеки України та Концепція розвитку сектору безпеки і оборони 

України та ін.  

Правове регулювання відносин, що формується в умовах виникнення 

кризових ситуацій, історично здійснювалось за допомогою нормативно-

правових актів, які регламентують застосування заходів надзвичайного ха-

рактеру. Надзвичайні адміністративно-правові режими є формою забезпе-

чення національної безпеки в умовах виникнення чинників глобальної небе-

зпеки для національних інтересів. 

Державне реагування на загрози суспільно-політичної стабільності ре-

алізується відповідними механізмами державного управління.  Сформова-

на в статті модель державного реагування на загрози суспільно-політичній 

стабільності визначає роль та місце механізмів державного реагування на 

загрози суспільно-політичній стабільності. Модель визначає, що серед кри-

зових ситуацій найбільш загрозливими є масові заворушення та збройні 

конфлікти.  

Напрями подальших досліджень будуть спрямовані на розроблення 

нових та удосконалення існуючих механізмів державного реагування на за-

грози суспільно-політичній стабільності. 
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