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РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

THE CONCEPTUAL BASES OF THE STATE REGULATION 

OF NATIONAL SECURITY 

 
У статті розроблено концептуальні засади державного регулювання наці-

ональної безпеки. Зокрема, виокремлено ключові джерела загроз національній без-

пеці. Запропоновано основні напрями державної політики щодо забезпечення 

державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі. Обґрунтовано пе-

реваги розвитку державної політики щодо забезпечення державної і громадської 

безпеки. Розроблено комплекс заходів щодо забезпечення державної і громадської 

безпеки. 

Ключові слова: концептуальні засади, державне регулювання, національна 

безпека, загрози, державна політика, державна і громадська безпека.  

The conceptual bases of the state regulation of national security are developed in 

the article. In particular, the key sources of threats to national security are identified. 

The main directions of the state policy on state and public security ensuring in the long 

term are proposed. The advantages of developing of the state policy focused on ensuring 

of State and public security are justified. A set of measures for State and public security 

ensuring is developed. 

Keywords: conceptual bases, State regulation, national security, threats, public 

policy, State and public security. 

 

 

Постановка проблеми. Україна при забезпеченні державної та гро-

мадської безпеки на довгострокову перспективу передбачає необхідність си-

стематичного вдосконалення заходів правоохоронного характеру щодо ви-
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явлення, недопущення, усунення і розкриття терористичних і екстремістсь-

ких актів, а також інших злочинних дій, що негативно впливають на права і 

свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок і громадсь-

ку безпеку, конституційний лад України.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням державного ре-

гулювання національної безпеки присвятили свої наукові праці численні 

вчені, зокрема, А Б. Качинський, В. А. Ліпкан, І. С. Руснак, Г. П. Ситник 

та ін. 

Однак концептуальні засади державного регулювання національної 

безпеки України все ще потребують подальшого доопрацювання, зокрема, у 

контексті довгострокового стратегічного планування у цій сфері.  

Постановка завдання. Метою статті є розробка концептуальних за-

сад державного регулювання національної безпеки. 

Для досягнення поставленої мети у роботі ставляться та вирішуються 

наступні завдання: 

- виокремити ключові джерела загроз національній безпеці; 

- запропонувати основні напрями державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі; 

- обґрунтувати переваги розвитку державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки; 

-  розробити комплекс заходів щодо забезпечення державної і громад-

ської безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Ключовими джерелами загроз держав-

ній та громадської безпеці є наступні:  

- діяльність розвідувального й іншого характеру спеціальних служб і 

організацій, що знаходяться у відомстві іноземних держав, а також окремих 

осіб, орієнтована на нанесення шкоди безпеці України; 

-  негативна діяльність терористичних організацій, угруповань та 

окремих осіб, орієнтована на зміну основ конституційного ладу України у 

насильницькому режимі, а також порушення стабільного функціонування 

органів державної влади та місцевого самоврядування (зокрема, впрова-

дження дій насильницького характеру стосовно державних діячів, а також 

представників політичної й громадської сфер), знищення об'єктів військово-

го і промислового призначення; підприємств і установ, що забезпечують 

життєдіяльність суспільства, залякування громадськості, зокрема, через за-

стосування різних видів зброї або небезпечних речовин радіоактивного, хі-

мічного і біологічного походження;  

- діяльність екстремістського спрямування з боку організацій і струк-

тур націоналістичного, релігійного, етнічного й іншого профілю, орієнтова-

на на порушення єдності і територіальної цілісності України, а також усу-

нення стабільності внутрішньополітичного й соціального поточного стану;   

- діяльність злочинних організацій та угруповань транснаціонального 

масштабу, що має відношення до незаконного обігу речовин наркотичного і 
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психотропного характеру та призначення, а також боєприпасів, зброї, вибу-

хових речовин; 

- злочинні дії, спрямовані проти особистісної, суспільної та державної 

власності, державної влади, соціально-економічної безпеки, а також пов'яза-

ні з корупцією [2; 3]. 

При цьому основними напрямами державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі повин-

ні стати наступні: 

- посилення ролі держави як гаранту підтримки особистої безпеки 

громадян (у першу чергу − дітей та підлітків); 

- вдосконалення нормативно-правових основ державного регулювання 

в контексті попередження проявів корупції, злочинності, екстремізму та те-

роризму, а також боротьби з зазначеними негативними явищами; 

- підвищення ефективності захисту прав і законних громадських інте-

ресів України за межами державного кордону; 

- розширення меж міжнародного співробітництва [1; 4]. 

Забезпечення державної і громадської безпеки у довгостроковій перс-

пективі, крім того, сприятимуть: 

- підвищенню загальної ефективності функціонування правоохорон-

них органів і спецслужб; 

- формуванню єдиної системи профілактики правопорушень і злочин-

них проявів на державному рівні (зокрема, серед неповнолітніх); 

- здійсненню моніторингу й оцінці ефективності практики застосуван-

ня правових норм стосовно підтримки державної та громадської безпеки; 

- розробці й застосуванню комплексу спеціальних заходів,  орієнтова-

них на зменшення рівня корумпованості та криміналізації відносин у суспі-

льстві [2; 4]. 

Слід відмітити, що досягнення стратегічних цілей національної безпе-

ки здійснюється шляхом:  

1) розвитку системи забезпечення національної безпеки;  

2) впровадження перспективної військово-технічної політики;  

3) розвитку військової інфраструктури;  

4) через вдосконалення системи управління військовою організацією 

держави та реалізацію комплексу заходів щодо підвищення престижу війсь-

кової служби.   

Відповідно, державна політика України у сфері національної оборони 

і військового будівництва на довгострокову перспективу повинна бути оріє-

нтована на вдосконалення Збройних Сил України, інших військ, а також 

військових формувань і органів, покликаних за будь-яких умов розвитку 

військово-політичної обстановки забезпечити безпеку, суверенітет і терито-

ріальну цілісність держави.   

З метою забезпечення державної і громадської безпеки необхідно 

впровадити низку наступних заходів: 
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- удосконалювати структуру і специфіку функціонування  державних 

органів виконавчої влади; 

- впроваджувати Національний план протидії корупції; 

- розвивати систему виявлення погроз і криз глобального характеру, а 

також здійснювати відповідну протидію їх негативному впливу; 

- чинити опір проявам тероризму на міжнародному й національному рі-

внях, здійснювати протидію екстремізму політичного й релігійного характе-

ру, виключати випадки сепаратизму національного й етнічного походження; 

- формувати та впроваджувати механізми недопущення й усунення 

конфліктів соціального й міжнаціонального характеру; 

- розробляти у довгостроковій перспективі концепцію комплексного 

розвитку й оптимізації функціонування правоохоронних органів і спецс-

лужб, а також підвищувати рівень соціальних гарантій їх співробітникам; 

- удосконалювати підтримку правоохоронної діяльності з науково-

технічної точки зору; 

- зміцнювати базу озброєння через додання перспективних спеціаль-

них засобів і техніки; 

- розвивати систему професійної підготовки кадрів у сфері забезпе-

чення державної і громадської безпеки; 

- забезпечувати режим стабільного й безпечного функціонування під-

приємств, організацій і установ, що знаходяться у відомстві оборонно-

промислового, ядерного, хімічного й атомно-енергетичного комплексів кра-

їни, а також об'єктів, що забезпечують життєздатність населення; 

- підвищувати рівень соціальної відповідальності державних органів, 

що забезпечують державну і громадську безпеку [2; 3].   

Рішення завдань забезпечення національної безпеки досягається за ра-

хунок підвищення ефективності реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування стосовно:  

1) забезпечення безпеки життєдіяльності населення;  

2) оновлення парку технологічного обладнання та технологій вироб-

ництва на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах життєзабезпечення;  

3) впровадження сучасних технічних засобів інформування й опові-

щення населення в місцях його масового перебування, а також розробки си-

стеми прийняття превентивних заходів щодо зниження ризику терористич-

них актів і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру [1; 2].  

При цьому однією з найважливіших умов забезпечення державної й 

громадської безпеки України є надійний захист й охорона її державного ко-

рдону. 

У цілому, забезпечення національної безпеки може бути досягнемо 

шляхом вдосконалення і розвитку єдиної державної системи попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (зок-

рема, її територіальних і функціональних сегментів), а також її інтеграції з 
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аналогічними зарубіжними системами.   

Висновки. У цілому, наступні висновки відображають результати 

проведеного дослідження. 

1. Виокремлено ключові джерела загроз національній безпеці: діяль-

ність розвідувального й іншого характеру спеціальних служб і організацій, 

що знаходяться у відомстві іноземних держав; діяльність екстремістського 

спрямування з боку організацій і структур націоналістичного, релігійного, 

етнічного й іншого профілю та злочинні дії, спрямовані проти особистісної, 

суспільної та державної власності, державної влади, соціально-економічної 

безпеки, а також пов'язані з корупцією. 

2. Запропоновано основні напрями державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі: поси-

лення ролі держави як гаранту підтримки особистої безпеки громадян; вдос-

коналення нормативно-правових основ державного регулювання в контексті 

попередження проявів корупції, злочинності, екстремізму та тероризму, а 

також боротьби з зазначеними негативними явищами; підвищення ефектив-

ності захисту прав і законних громадських інтересів України за межами 

державного кордону та розширення меж міжнародного співробітництва. 

3. Обґрунтовано переваги розвитку державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки. Підкреслено, що державна політика 

України у сфері національної оборони і військового будівництва на довго-

строкову перспективу повинна бути орієнтована на вдосконалення Збройних 

Сил України, інших військ, а також військових формувань і органів, покли-

каних забезпечити безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави.   

4. Розроблено комплекс заходів щодо забезпечення державної і гро-

мадської безпеки. 
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ  

 

THEORETICAL-CONCEPTUAL BASES AND PRINCIPLES OF THE 

STATE POLICY IN THE LAND RELATIONS IN UKRAINE 

 
У статті розглянуто основні засади формування та реалізація державної 

політики у сфері земельних відносин які є складним процесом, ефективність якого 

залежить від його наукової обґрунтованостінауково-понятійного апарату. Об-

ґрунтовано, що ключовими суб'єктами системи земельних відносин є органи дер-

жавної влади та місцевого самоврядування, які утворюють складну,ієрархічну 

систему, яка продукує процеси управління земельними відносинами в межах вста-

новлених законодавством повноважень і функцій. Охарактеризовано основні за-

сади раціоналізації державної політики землекористування. Визначено базові 

принципи формування та реалізації державної політики в сфері земельних відно-

син України. 
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принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні, державна по-

літика у сфері земельних відносин, суб'єкти системи земельних відносин. 

 
The article deals with the basic principles of the formation and implementation of 


