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1. Розробка основних принципів. 
        До найбільш відомих  принципів забезпечення безпеки відносяться 

принципи комплексності, законності, системності, адаптивності, 

реалістичності, здійсненності та ін. 
        Виникла необхідність уточнення та розвитку цих принципів. З 

урахуванням створення і функціонування системи забезпечення безпеки 

України, основними принципами забезпечення безпеки України є 

принципи: 
- Збалансованість - діяльність у сфері забезпечення безпеки України 

передбачає гармонійний розвиток всіх сфер життєдіяльності України та 

сприяння економічному, культурному та духовному процвітанню країни; 
- Пріоритетність безпеки народу - пріоритетним об'єктом забезпечення 

безпеки України є її багатонаціональний народ, а інші об'єкти (особистість, 

держава, еліта, культурна спадщина, економіка) мають меншу значимість, 

яка оцінюється відповідно до їх впливом на небезпеку ситуації, що склалася; 
- Історичність - забезпечення безпеки України має враховувати історію 

країни, її позитивний та негативний досвід в даній сфері, причому глибина 

ретроспективного аналіз повинна в кілька разів перевищувати глибину 

планування (прогнозування) розвитку країни; 
- Комплексність - забезпечення безпеки України здійснюється з урахуванням 

усього комплексу загроз, а також сил, засобів і способів протидії їм; 
- Безперервність - оцінка рівня безпеки України, вироблення і реалізація 

відповідних заходів щодо її підвищення здійснюється безперервно (через 

задані для кожного рівня управління інтервали часу); 
- Адекватність - протидія джерелам і носіям небезпеки здійснюється 

адекватно відповідно із їх актуальністю і впливом на рівень безпеки країни; 
- Інтелектуальність - з безлічі можливих варіантів управління у сфері 

забезпечення безпеки і розвитку України вибирається той, який відповідає 

мінімальній небезпеки для країни (вибір будь-якого іншого варіанту свідчить 

про недостатню інтелектуальність системи); 
- Активність - заходи щодо забезпечення безпеки включають активну зміну 

поведінки об'єктів захисту та попереджувальні дії на носії та джерела 

небезпеки; 
- Поєднання об'єктивного і суб'єктивного підходів - рішення з управління у 

сфері забезпечення безпеки виробляються і приймаються на основі 

об'єктивних оцінок і розрахунків, а ціноутворення і розробка задуму 



здійснюються на основі суб'єктивного бачення перспективи людьми, що 

володіють мистецтвом і досвідом розробки успішних стратегій; 
- Оперативність - коригування цілей, задумів і управління здійснюється 

оперативно у випадках виникнення непередбачуваних ситуацій і подій; 
- Реалізованість - формування задуму, плану і управління забезпеченням 

безпеки України здійснюється з урахуванням реальних можливостей країни 

та наявності необхідних тимчасових, матеріальних, фінансових, кадрових та 

інших резервів; 
- Режимність (розмежування доступу) - відомості про справжні цілі, задуми, 

характеристики захисного управління країною мають різні ступені закритості 

та доступності інформації у відповідності зі ступенем участі суб'єктів у 

процесі забезпечення безпеки; 
- Технологічна циклічність - реалізація механізму забезпечення безпеки 

України здійснюється на основі структур і технологій, необхідних і достатніх 

для організації безперервного циклу, що складається з етапів ціноутворення, 
формування задуму, вироблення та реалізації управління в даній сфері; 
- Привабливість - позитивне і зрозуміле уявлення цілей, задумів і планів 

забезпечення безпеки і розвитку країни для більшості населення, суміжних 

держав і всього світу. 
        Розглянуті принципи в рівній мірі відносяться і до інших соціальних 

систем, які можуть бути виділені у складі України (регіон, сфера 

життєдіяльності, відомство і т.д.). 
        Загальний алгоритм забезпечення безпеки України реалізується як 

циклічно повторюваний процес вироблення та реалізації захисних 

управляючих впливів, що складається з 4-х етапів. 
1-й. Збір та систематизація необхідної інформації про об'єкти безпеки, носіях 

небезпеки і суб'єктах забезпечення безпеки, що знаходяться як в Україні, так 

і в інших країнах. 
2-й. Аналіз інформації, побудова моделі ситуації й оцінка її небезпеки. 
3-й. Вироблення сукупності захисних управляючих впливів і їх узгодження 

за часом, місцем і потребами ресурсів. 
4-й. Реалізація захисних управляючих впливів в системі державного 

управління (включаючи органи безпеки). 
        Розглянутий алгоритм, в реалізації якого беруть участь всі суб'єкти 

забезпечення безпеки, повинен бути покладений в основу функціонування 

системи забезпечення безпеки України. Це дозволить виявляти й оцінювати 

весь спектр загроз безпеки України та здійснювати протидію ним шляхом 

вироблення і реалізації заходів профілактичного, оперативного, захисного і 

забезпечуючого характеру. 
          При цьому повинні бути визначені (створені) суб'єкти забезпечення 

безпеки, відповідальні за здійснення загальної координації та управління 

діяльністю всіх суб'єктів по всіх напрямках (видами) забезпечення безпеки 

України. 
        Також необхідне створення служб (штабів) міжвідомчої координації та 

управління за видами забезпечення безпеки (зовнішньої, прикордонної та 



внутрішньої), а також з актуальних напрямів протидії загрозам (тероризму, 

корупції, наркотизації та ін.). 
        За допомогою загального алгоритму повинно забезпечуватися 

вироблення і реалізація такого управління країною, яке буде відповідати 

найменш небезпечним шляхом руху країни на заданому інтервалі часу від її 

поточного стану до цільового (заданого). Схема відображення поточної 

ситуації управління, в якій здійснюється вироблення та реалізація найменш 

небезпечного шляху (способу) досягнення мети розвитку країни була 

представлена вище. 
        Система забезпечення безпеки України повинна мати можливість 

змінювати режим функціонування в залежності від рівня небезпеки ситуації в 

країні. 
        Виділяються чотири рівня небезпеки ситуації в країні: 
- Низький - небезпека не перевищує заданий (нормальний, штатний) рівень, 

відбуваються окремі небезпечні події, локальні надзвичайні події; 
- Середній - небезпека помітно перевищує заданий рівень, виникають 

локальні кризові ситуації в окремих регіонах (суб'єктах країни); 
- Високий - небезпека значно перевищує заданий рівень, виникають кризові 

ситуації в ряді регіонів (суб'єктів або сферах життєдіяльності країни); 
- Катастрофічний - надзвичайний зростання небезпеки, характерне для 

великомасштабних катастрофічних або передвоєнних ситуацій, що 

загрожують можливості подальшого існування країни. 
        У розглянутих випадках під кризовою ситуацією розуміється обставини 

(обстановка), що виникли в регіоні (суб'єкті, сфері життєдіяльності країни) 

через порушення їх нормального функціонування або впливу зовнішнього 

середовища, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці людей, 

усунення яких вимагає застосування нештатних (антикризових) заходів. 
          Кожному з рівнів небезпеки ситуації повинен відповідати режим 

функціонування системи забезпечення безпеки України. Чим вище рівень 

небезпеки, тим вище інтенсивність і масштаб вироблення управляючих 

впливів з боку державних органів, що входять в систему забезпечення 

безпеки країни. 
        Наприклад: 
а) рівень небезпеки - низький; режим - плановий; керуючі впливу - 
інформування про загрози безпеки і заходи з протидії їм; 
б) рівень небезпеки - середній; режим - оперативний (посилений); керуючі 

впливу - надання органам управління варіантів рішень з вирішення локальної 

кризової ситуації і рекомендацій з управління регіоном і країною; 
в) рівень небезпеки - високий; режим - антикризовий; керуючі впливу - 
надання органам управління варіантів управління регіонами і країною щодо 

виходу з загальної кризової ситуації; 
г) рівень небезпеки - катастрофічний; режим - надзвичайний; керуючі впливу 

- організація збереження найбільш важливих об'єктів безпеки України і 

порятунку людей відповідно до заздалегідь підготовленими планами, а також 

дії відповідно до розвитку ситуації.  



         Залежно від величини об'єкту безпеки (країна, область, район, 

населений пункт), може розроблятися і прогноз для заходів щодо 

забезпечення безпеки. Чим більший об'єкт, тим на більш довгий період 

повинен бути складений прогноз і підготовлений план по його реалізації. 
        Розглянутий концептуальний підхід до забезпечення безпеки України 

дозволяє: 
- Системно, комплексно й об'єктивно аналізувати й оцінювати стан безпеки 

України, здійснювати планування і оцінку ефективності заходів щодо 

забезпечення безпеки; 
- Обґрунтувати ключові поняття в галузі забезпечення безпеки України, а 

також узгодити їх з поняттями інших галузей знань за рахунок використання 

загальноприйнятих понять теорії безпеки систем, таких як «система», 

«властивість», «функція», «протиріччя», «небезпека», «вплив», «об'єкт 

безпеки», «час існування», натомість важко формалізованих категорій 
«інтерес», «захист інтересів», «загроза інтересам», «національна безпека»; 
- Об'єднати на єдиній методологічній основі зусилля вчених і фахівців, що 

працюють в різних напрямках забезпечення безпеки України; 
- Органічно включити завдання забезпечення безпеки України в завдання 

стратегічного планування та державного управління; 
- Забезпечити гармонізацію законодавчих актів у галузі забезпечення безпеки 

України. 
 
2. Методологія побудови концепції безпеки. 

Говорячи про необхідність вдосконалення функціонування системи 

безпеки (СБ), необхідно підкреслити дійсно системний характер цих 

проблем, який зараз ні у кого не викликає жодних сумнівів. 
          Спочатку зосередимо увагу на методології побудови концепції 

національної безпеки - фундаментального документа, який повинен містити 

керівні принципи, цільові установки і методи забезпечення національної 

безпеки, окреслювати механізм функціонування СНБ. Її розробка передбачає 
створення системної моделі безпеки, а також її підсистем. 

Отже під концепцією безпеки (КБ) також розуміють: 1) сукупність ідей 

і уявлень про природу і шляхи зміни (збереження або забезпечення) безпеки; 

2) комплекс основних теоретичних положень, спрямованих на розкриття 

сутності безпеки в конкретних історичних умовах через науково-
обгрунтоване визначення її цілей, завдань, принципів, методів, форм, 

структури та елементів, що забезпечують її; 3) систему поглядів на 

вирішення проблеми, сукупність понять і зв'язків між ними, яка визначає 

основні напрямки розвитку та характеристики будь-якого явища. КБ на 

відміну від стратегії безпеки носить принциповий, більш загальний, 

основоположний характер. Кожна держава має свою КБ і науковий підхід до 

організації управління вимагає свідомого її формування. У ній мають бути 

відображені наукові рекомендації та конкретні умови функціонування СБ, 

дозволяє в систематизованому вигляді враховувати фактори, які є 

критичними, вирішальними і найбільш важливими. 



          КБ має гарантувати необхідну визначеність політичних оцінок 

обстановки, значення пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики, 

провідних напрямків оборонного та державного будівництва, цілей і завдань 

розвитку діяльності всієї системи державного управління. Зміст КБ має 

відповідати сучасному стану в світі, адекватно відображати загрози життєво 

важливим інтересам об'єктів безпеки, а також позначати методи та механізми 

забезпечення їх інтересів. 
Основна увага щодо забезпечення безпеки має бути зосереджена на 

практичному виконанні пріоритетних напрямів і завдань забезпечення 

безпеки. 
Зазначу, що прийняття Концепції (основ державної політики) 

національної безпеки України стало першим і поки єдиним кроком з 

формування законодавчої бази функціонування НБ. І хоча це деяким чином 

сприяло окресленню спільного бачення безпеки, втім конкретних проблем ні 

з визначення національних інтересів, їх обґрунтування та ієрархії, ні за 

визначенням чіткої державної політики безпеки, ні щодо формування 

стратегії, тактики і методів забезпечення безпеки і тим більше - формування 

самої системи безпеки не вирішило. Саме тому її дієвість характеризується 

більшою мірою демонстративністю і декларативністю. КБ повинна уточнити 

не тільки зміст національної безпеки України, механізму, а також об'єктів і 

суб'єктів, та й обґрунтувати їх перерахування та вживання. 
Щодо структури документа, інтегруючи погляди дослідників у цій 

галузі, можна запропонувати будувати КНБ крізь призму розгляду наступних 

питань: 
- Актуальність, достовірність і своєчасність проблеми; 
- Особливості сучасних світових тенденцій епохи; 
- Особливості сьогоднішніх реалій об'єкта; 
- Основні шляхи досягнення прогресуючої оптимізації факторів, що 

сприяють ефективному функціонуванню об'єкта; 
- Механізм безпеки, який розкривається через: мета, функції, принципи та 

методи. 
У преамбулі має міститися достовірність, актуальність і своєчасність 

розв'язуваної в даний момент проблеми. 
Також в КБ повинні бути розглянуті конкретні загрози безпеці, ідеї з 

консолідації інтересів різних етнічних меншин. Більш того, в КБ повинні 

знайти адекватне місце визначення механізму системи забезпечення безпеки 

(мета, функції, принципи та методи), параметри і критерії ефективності 

керуючих впливів. 
  Концепція безпеки повинна відображати систему поглядів на 

забезпечення безпеки об'єкта у всіх сферах життєдіяльності. У найбільш 

загальному плані КБ повинен визначити цілі, функції, принципи 

функціонування СНБ, визначити методи забезпечення безпеки. Принципи, 

закладені в цю систему, є визначальними для функціонування всього об'єкта 

через те, що основною метою створення КБ є утворення організаційно-
функціональної структури забезпечення інтересів об'єкта. Враховуючи це, 



будь-які закони приймаються в певних КБ сферах життєдіяльності, повинні 

узгоджуватися і бути прийнятими відповідно до неї. Те ж стосується і 

діяльності підпорядкованих структурних одиниць, а також персоналу об'єкта.   

У більш загальному плані можна сказати, що положення Концепції повинні 

бути прийняті у всіх сферах діяльності об'єкта, через те, що вони спрямовані 

на ефективне забезпечення його пріоритетних інтересів. 
  Провідне місце в Концепції повинні займати не тільки питання 

визначення пріоритетних інтересів, системи забезпечення безпеки, погроз і 

т.д., але і, враховуючи їх динамічність, питання можливого механізму 

побудови ієрархії потреб та інтересів об'єкта, і на цій основі організаційної 

перебудови системи забезпечення з відпрацюванням адекватного механізму 

управління. Крім згаданого, необхідно передбачити механізм ідентифікації, 

діагностики та моніторингу загроз безпеці, через те, що їх перерахування 

корелює із зазначеними пріоритетними інтересами. А враховуючи ту 

обставину, що пріоритети в забезпеченні тих чи інших інтересів з плином 

часу змінюються, теж можна сказати і про загрози, які також з часом 

зазнають суттєвих змін. 
          Важливе місце в Концепції має займати розгляд таких основоположних 

понять, як: безпека, об'єкти безпеки, загрози безпеці, пріоритетні інтереси 

т.п. 
  Концепція безпеки не повинна носити односторонній характер. У ній 

повинні знаходити практичне відображення реалії. Розташування об'єкту на 

певній території значно впливає на його безпеку. Монополізація ринку також 

створює ескалацію чинників дестабілізації навколо об'єкта, який є 

монополістом. 
  У КБ також повинна знайти відображення і проблема соціального та 

майнового розшарування суспільства, причому повинна не тільки 

констатувати цей стан, а бути закладена в основи для його виправлення і 

відновлення здатності держави самостійно вирішувати власні політичні, 

економічні та соціальні проблеми. 
          Концепція безпеки повинна відображати справжній, а не бажаний стан 

речей, їх реальну, а не вигідну суб'єкту управління оцінку. Причому як сама 

КБ, так і всі процеси у сфері безпеки повинні бути інформаційно забезпечені, 

тобто знаходити підкріплення на всіх стадіях формування та реалізації 

інтересів. 
  Провідне місце в Концепції повинні займати не тільки питання 

визначення пріоритетних інтересів, системи забезпечення безпеки, погроз і 

т.д., але і, враховуючи їх динамічність, питання можливого механізму 

побудови ієрархії потреб та інтересів об'єкта, і на цій основі організаційної 

перебудови системи забезпечення з відпрацюванням адекватного механізму 

управління.  
 Підводячи підсумок наведеному, а також, враховуючи динаміку, 

об'єктивного відображення процесу буття, наостанок відзначимо, що в 

Концепції безпеки повинні бути закладені керівні принципи, визначення тих 

чи інших інтересів, залежно від їх пріоритетності. КБ не повинна містити 



конкретні програми та рекомендації, спрямовані на забезпечення конкретних 

інтересів. Головним призначенням Концепції має бути формування 

концептуальної ідеї існування і функціонування об'єкта, а також розвиток і 

процвітання об'єкта. 
          Очевидно одне: методологічні та теоретичні питання розробки 

Концепції безпеки актуальні і повинні розглядатися крізь призму 

формування кардинально оновленої Концепції національної безпеки - 
основоположного документа, який повинен стати орієнтиром на шляху 

процвітання і благополуччя самостійної і незалежної соборної України в XXI 

столітті. 
          Конкретне ж відображення змісту інтересів об'єкта, погроз його 

інтересам, механізму їх забезпечення повинен бути закріплений у 

відповідних доктринах безпеки, розвивати концепцію безпеки згідно 

конкретного історичного періоду та виду безпеки. 
          Враховуючі вищевикладене, ви можете самі зробити висновки чи 

відповідає діюча Концепція безпеки, яку іи вивчили нещодавно, реаліям 

часу, чи потрібні їй зміни в найближчий час. 
 
3. Сучасні концепції національної безпеки і динаміка їх змін. 
         Зародження і формування концепції національної безпеки за кордоном. 
Сучасні концепції національної безпеки окремих зарубіжних держав стали 

створюватися і функціонувати після другої світової війни. Найбільш 

широкий розмах цей процес прийняв у Сполучених Штатах Америки, що 

було результатом досвіду ведення зовнішньої політики, накопиченого 

керівництвом країни в ході війни, а також особливостей, що визначають 

американські підходи до забезпечення безпеки країни в конкретних 

історичних умовах. Інші зарубіжні держави не пішли на таку докорінну 

перебудову зовнішньо-політичного механізму, а встали на шлях поступової, 

еволюційної переробки. Це сталося або в силу консервативності мислення, 

або через відсутність можливостей. Але практично всі країни Заходу за 

основу взяли американські погляди на проблему безпеки. 
У період «холодної війни» жорстка конфронтація у військовій та 

ідеологічної областях визначила пріоритет зовнішньополітичного і 

військово-політичного підходу до проблем національної безпеки в США. 

Тому стратегія національної безпеки США в ті роки стосувалася тільки 

зовнішньої безпеки, практично не зачіпаючи внутрішніх сфер. 
У роки президентства Б. Клінтона в стратегії національної безпеки 

США з'явився спеціальний розділ з економічних питань, в якому, зокрема, 

стверджувалося: «З одного боку, ми повинні пожвавити економіку, якщо ми 

хочемо підтримувати високий рівень боєготовності збройних сил, реалізуючи 

наші зовнішньополітичні ініціативи і розширюючи вплив США у світі, а з 

іншого - нам необхідно активно діяти за кордоном, якщо ми хочемо відкрити 

для себе іноземні ринки і створити нові робочі місця для американців». 
 



Адміністрація Дж.Буша визначилася зі своєю стратегією в галузі 

національної безпеки, але в 2002 р перші її кроки в цій області і практичні дії 

після терористичних актів у вересні 2001 р свідчать, що загальний курс у 

сфері національної безпеки, вироблений в попередні роки, не змінився, а 

тільки придбав більше імперські і по-американськи безцеремонні риси. 
У законі США «Про національну безпеку» 1947 не міститься 

визначення поняття «національна безпека». Американські політологи 

придумали масу різноманітних визначень цього поняття. Словник військових 

термінів міністерства оборони США визначає національну безпеку США, як 

сферу докладання спільних зусиль військової і зовнішньої політики і як 

бажане умова (стан), що забезпечується в першу чергу американськими 

військовими та оборонними перевагами над будь-якою іноземною державою 

або групою держав, сприятливою позицією в міжнародних відносинах, а 

також обороноздатністю і невразливістю, що дозволяє успішно протистояти 

ворожим або руйнівним, явним або прихованим діям інших країн, 
включаючи застосування ними військової сили. 

Фактично в цьому визначенні виражена ідея ідеальної ситуації 

абсолютного військової переваги США над збройними силами усього світу, 

що зайвий раз свідчить про найтісніший зв'язок США, діяльності в галузі 

національної безпеки з зовнішньою і військовою політикою при опорі на 

військову силу. 
Концепція національної безпеки США становить теоретичну основу 

американської військової і зовнішньої політики. Зараз, коли в Росії підхід до 

проблем національної безпеки повністю деідеологізований, США посилюють 

ідеологічну сторону своєї концепції національної безпеки на принципах 

теорії «нового світового порядку». 
США прямо вказують на те, що зовнішня політика не може не бути 

ідеологізована, оскільки ідеологія - форма прояву національних інтересів. Це 

виявляється і в «Стратегії національної безпеки США», представленої 

президентом США Дж. Бушем у вересні 2002 р в Конгрес в якості документа, 

що визначає цілі, завдання та напрямки діяльності американської 

адміністрації в сфері зовнішньої і військової політики на найближчий рік. У 

ній поряд з виразними геополітичними засадами «національної безпеки», в 

наявності і яскраво виражена ідеологічна сторона: 
«Війна з тероризмом - це не зіткнення цивілізацій ... Це боротьба ідей, і 

саме в цій битві Америка повинна отримати перемогу». Дана стратегія 

заснована на ідеї про те, що забезпечення національної безпеки США 

безпосередньо пов'язане із затвердженням та функціонуванням свободи і 

демократії в інших країнах шляхом встановлення нового світового порядку 

при лідируючої ролі США. За висловом американського політолога Нолана, 

мова йде ні багато, ні мало про вдосконалення всього світу. 
У стратегії національної безпеки США, насамперед, формулюються 

національні цілі, на досягнення яких спрямована національна стратегія 

адміністрації США. При адміністрації Б. Клінтона національна стратегія в 

даному документі поширювалася на три сфери: політичну, військову та 



економічну, а в якості пріоритетних цілей висувалися: зміцнення безпеки, 

забезпечення процвітання нації, розвиток демократії. 
Фактичний зміст національних цілей залишився незмінним, але в 

Стратегії національної безпеки адміністрації Дж. Буша ця тріада цілей 

сформульована трохи інакше: політична та економічна свобода, мирні 

взаєморозуміння з іншими державами і повага людської гідності. 
          Вважається, що для досягнення цих цілей Сполучені Штати повинні: 
- Підтримувати прагнення держав забезпечувати повагу до людської гідності; 
- Зміцнювати союзи держав по боротьбі з міжнародним тероризмом і 

запобігти можливому нападу на США і їх союзників; 
- Співпрацювати з іншими країнами у врегулюванні регіональних конфліктів; 
- Запобігати загрози застосування зброї масового знищення проти США та 

їхніх союзників; 
- Домагатися створення вільних ринків і сприяння вільній торгівлі; 
- Стимулювати розвиток в нових державах відкритого суспільства та 

демократичних інститутів; 
- Визначити основні напрямки спільних дій з іншими світовими державами; 
- Реформувати структури, що забезпечують національну безпеку США, і 

надати їм здатність адекватно реагувати на загрози XXI ст. 
  У даній Стратегії зазначається: «Захист країни від ворогів є першим і 
основним обов'язком федерального уряду». Але при цьому підкреслюється, 

що ця задача в даний час кардинально змінилася. Географічна ізольованість 

Сполучених Штатів більше не забезпечує безпеку країни. Справжні і 

майбутні супротивники будуть прагнути завдати ударів по країні та її 

збройним силам новими і несподіваними способами. США стикаються з 

новою нагальною потребою: вони повинні добитися перемоги в сучасній 

війні з тероризмом і одночасно готуватися до майбутніх воєн, які суттєво 

відрізняються від воєн минулого століття і конфліктів нинішнього часу. 

Якщо в минулому, щоб загрожувати Америці, потрібні були сильна армія і 

величезний промисловий потенціал, то сьогодні загрозу можуть 

представляти нечисленні групи терористів. Тероризм як ретельно 

обмірковане, політично мотивоване насильство над безневинними людьми 

оголошений основним ворогом США на довгу перспективу. При цьому 

прямо і відверто говориться, що війна проти міжнародного тероризму 

означає боротьбу за американські цінності та спосіб життя. Стверджується 

також, що для захисту США та американських інтересів як всередині країни, 

так і за кордоном, загрози будуть визначатися і ліквідуватися до того, як їх 

вплив досягне американських кордонів. При цьому, докладаючи зусиль, 

щоб заручитися підтримкою міжнародного співтовариства, США прямо 

заявляють, що без такої підтримки, без коливань, використовують 

право на самооборону і будуть наносити попереджувальні удари по 

терористах, де б вони не знаходилися. 
  Вважається, що стосовно терористів непридатна традиційна концепція 

стримування і відповідного реагування. Замість неї висувається концепція 

неминучої загрози з урахуванням можливостей і цілей нинішніх противників 



США, відповідно до якої США повинні бути готові до випереджувальних 
дій, навіть якщо немає повної інформації про ворожі акції проти США. 
  Особливо підкреслюється, що настав час ще раз підтвердити 

найважливішу роль, яку відіграє військова міць у забезпеченні безпеки США. 

Вищим пріоритетом збройних сил є захист Сполучених Штатів. З метою 

ефективного вирішення цього завдання збройні сили США повинні: 
-     Гарантувати безпеку союзників і дружніх країн; 
- Переконати потенційних супротивників у безперспективності розгортання 

військового суперництва з США; 
-   Стримувати загрози національним інтересам США, їхніх союзників і 

друзів; 
- Нанести рішучої поразки будь-якому супротивникові, у разі якщо заходи 

щодо стримування виявляться малоефективними. 
  Метою американських збройних сил оголошена захист і просування 

національних інтересів США і, якщо фактор залякування виявиться 

недостатньо ефективним, нанесення поразки загрозам цих інтересів. США 

мають глобальні інтереси, відповідальність і зобов'язання. У той же час 

Сполучені Штати схильні до дії тенденцій, подій і впливу, які мають витоки 

за межами кордонів держави. Коли інтереси США захищені, Сполучені 

Штати і їхні друзі процвітають. Коли інтересам США кидається виклик, вони 

повинні володіти міццю, необхідною для їх захисту. При цьому визначено 

чотири області ризиків, що вимагають усунення. 
  Ризики, пов'язані з утриманням збройних сил, обумовлені проблемами 

набору, збереження на військовій службі, підготовки та оснащення 

достатньої кількості кваліфікованого особового складу та змісту в бойовій 

готовності збройних сил. 
  Оперативні ризики зумовлені факторами, що визначають здатність 

досягати військових цілей в конфліктах майбутнього. 
  Ризики, пов'язані з майбутніми викликами, обумовлені проблемами, що 

впливають на здатність діяти, керувати і контролювати, що дозволяє 

ефективно використовувати ресурси і сприяє успішній діяльності 

Міністерства оборони. 
  Безпрецедентна міць збройних сил США і їх присутність в передових 

зонах забезпечили збереження миру в деяких найбільш важливих в 

стратегічному відношенні регіонах планети. Проте враховуючи, що характер 

загроз нашим інтересам і потенційні противники, яким ми повинні 

протистояти, змінилися, у збройних силах також повинні бути здійснені 

зміни. Структура ВС США, орієнтована на стримування величезних армій 

періоду «холодної війни», має бути реформована на основі моделі, в якій на 

перше місце висувається питання, яким чином противник міг би вести бойові 
дії, а не де і коли може початися війна. 
  Розвідка і те, як використовуються її результати, є першою лінією 

оборони від терористів і загроз, що виходять від ворожих держав. 

Розвідувальне співтовариство, яке було створено для добування величезних 

обсягів інформації про досить великі статичні обєкти, зараз повинно 



впоратися із завданням по відстеженню безлічі цілей, які є набагато 

складнішими і менш помітними. 
  Необхідно, стверджується в Стратегії, реформувати наявні 

розвідувальні структури та забезпечити їх новими можливостями з метою 

приведення розвідувального співтовариства у відповідність з характером 

існуючих і потенційних загроз. Розвідка повинна працювати в тісній 

взаємодії з Міністерством оборони та правоохоронними органами і 

координувати зусилля з аналогічними структурами американських союзників 

і друзів. 
          Ініціативи в галузі розвідки передбачають: 
- Розширення повноважень керівника центральної розвідки з управління 

розвитком і діяльністю національних сил і засобів зовнішньої розвідки; 
- Введення в дію нової схеми розвідувального попередження, яка повинна 

забезпечити безперешкодне і комплексне попередження по всьому спектру 

загроз, з якими стикаються США і їхні союзники; 
- Продовження розробок нових методів добування і збору інформації для 

збереження переваг в галузі розвідки; 
- Інвестування в розвиток перспективних засобів розвідки з одночасним 

посиленням заходів щодо захисту, яка має до цього відношення, інформації; 
- Організації збору розвідувальної інформації про загрози тероризму із 

залученням всіх необхідних урядових установ та проведенням аналізу 

інформації з усіх можливих джерел. 
  Одночасно в Стратегії під повагою людської гідності розуміється 

просування в інші країни американських ідеалів і принципів свободи і 

демократії і заохочення тих держав, які йдуть цим шляхом. У цій області 

поставлено завдання сконцентрувати увагу на консолідації нових 

демократичних режимів, збільшенні сфери їх зобов'язань в інтересах 

демократії, розширенні ринків і збереженні позицій США у регіонах, що 

викликають найбільшу стурбованість з точки зору безпеки, і в тих, де можна 

досягти кращих результатів. Стверджується також, що це не хрестовий похід 

для встановлення демократії, а прагматична політика для підтримки свободи 

там, де вона буде найбільшою мірою відповідати американським інтересам. 
  В економічній сфері акцентується увага на необхідності посилення 

заходів по боротьбі з промисловим шпигунством, що підриває основи вільної 

конкуренції. У той же час стверджується, що прийняті в США заходи захисту 

гарантують, що переваги від вільної торгівлі не будуть досягатися за рахунок 

благополуччя американських робітників. 
  У стратегії національної безпеки США в XXI ст. національна та 

міжнародна безпека вперше так відверто і недвозначно ототожнюються. Це 

можна пояснити не тільки глобальним характером американських інтересів і 

присутності, але й глобальним підходом до їх захисту від загроз. 
  Лідируюче положення США у світі передбачає неминучість і 

незворотність якнайшвидшої інтеграції всього світового співтовариства. 

Основною умовою побудови і збереження «глобальної цивілізації» 

вважається забезпечення стабільності будь-яку ціну, в усіх без винятку 



регіонах світу, з використанням усіх наявних у США і їхніх західних 

союзників засобів. 
  Стабільність розуміється в США у вузькому і широкому значенні. У 

широкому сенсі - це певний стан міжнародних відносин, а у вузькому - це 

концепція, що визначає підходи до оцінки співвідношення сил 

конфронтуючих держав (їх коаліцій). В рамках розглянутого питання інтерес 

представляє стабільність у широкому значенні, оскільки саме вона є одним з 

базових елементів ідеології «нового світового порядку». 
  Відповідно до цієї ідеологією під міжнародною стабільністю стало 

розумітися такий стан світу, в якому «всі провідні держави належали б 

до демократичної спільноти з поступовим приєднанням до неї інших 

ринкових і демократичних держав». Іншими словами, мова йде про 

глобальний рух у встановленні демократії американського зразка в усьому 

світі і підтримці стану стабільності при лідируючої ролі США. І це стає не 

тільки ідеологією, а й практикою зовнішньополітичного курсу Сполучених 

Штатів. 
  Для стимулювання розвитку в інших державах принципів відкритого 

суспільства та демократичних інститутів, природно за американським 

зразком, у стратегії висувається перед США та іншими розвиненими 

країнами конкретне завдання, допомогти найбіднішим країнам світу подвоїти 

за десять років свої обсяги валового внутрішнього продукту. 
  У стратегії національної безпеки США при визначенні комплексних 

регіональних підходів американська адміністрація віддає пріоритет 

забезпеченню своїх національних інтересів у Європі та Євразії. Збереження 

стабільності в цьому великому супер-регіоні США також мають намір 

забезпечувати будь-яку ціну. Очевидно, що ідеологічні посилки, що 

містяться в документах НАТО, в чому копіюють ідеологію стратегії 

національної безпеки США. 
  Зокрема, аналіз документів НАТО з оцінкою ідеологічної сторони 

програми «Партнерство заради миру», дозволяють говорити про те, що 

забезпечення стабільності в Європі безпосередньо пов'язане з встановленням 

та функціонуванням свободи і демократії за американським стандартом, а 

новим партнерам НАТО у Східній Європі і Балтії відводиться роль 

своєрідного буфера між Західною Європою і Росією. 
  Говорячи про головну мету сучасної американської стратегії 

національної безпеки, необхідно відзначити, що вона знаходиться в сфері 

ідеології і спрямована на те, щоб сприяти поширенню в світі ринкової 

економіки та демократії. Ця мета набувала в минулому форми відомих 

концепцій месіанства, боротьби за права людини, боротьби проти 

тоталітарних режимів та ін. На нинішньому етапі, беручи до уваги зміни 

останніх років, концепція «нового світового порядку» має на меті підтримку 

західних цінностей і системи в цілому на сучасному етапі еволюції людства. 
  Американська стратегія національної безпеки, як зазначалося вище, 

продовжує орієнтуватися на силу і, насамперед на військову. Багато 

американських вчених відзначають, що поширення у світі демократії шляхом 



застосування військової сили може стати джерелом дестабілізації 

міжнародної обстановки. 
  Мабуть, досвід В'єтнаму, Югославії та Іраку не навчив, що в сучасних 

умовах неможливо вирішувати ніякі суперечності та суперечки методами 

збройної боротьби. 
  Протягом усього періоду після Другої світової війни забезпечення 

міжнародної безпеки ґрунтувалося на дотриманні всіма державами 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що виключають 

вирішення спірних питань і розбіжностей між ними за допомогою сили або 

загрози силою. Але з березня 1999 в результаті агресивного нападу США і 

НАТО на Югославію цей світо порядок перестав існувати. Ця агресія наочно 

продемонструвала готовність США і НАТО відтепер за власним розсудом, не 

звертаючи уваги на ООН і міжнародне право, силою зброї нав'язувати 

суверенним державам свій варіант вирішення будь-якої кризової ситуації, у 

тому числі штучно створюваної. При цьому особливо обмовляється, що будь-
які зусилля США в області забезпечення міжнародної безпеки та захисту 

американських інтересів не повинні бути ослаблені діями Міжнародного 

кримінального суду, юрисдикція якого не поширюється на американських 

громадян і рішення якого США не визнає. Замість цього США будуть в 

повному обсязі застосовувати свій закон «Про захист американських 

службовців», положення якого спрямовані на забезпечення та посилення 

захисту американського персоналу та офіційних осіб. Агресія в Косово, 

військові операції США і Великобританії в Афганістані наочно показали всім 

державам, які не бажають у чомусь діяти за вказівкою США, що відтепер 

відстоювати свої інтереси вони зможуть, спираючись тільки на власні сили і 

володіючи відповідним потенціалом стримування. 
  Це усвідомлення витрат багатополярного світу вже викликало нову 

хвилю зростання озброєнь у багатьох країнах і, безсумнівно, збільшить 

кількість держав, що прагнуть створити власну ядерну зброю або інші види 

зброї масового ураження. 
  Поки людство не відмовиться від використання збройної боротьби як 

методу розв'язання суперечностей неможливо забезпечити справжню 

національну безпеку, спираючись, звичайно, на всю сукупну міць держави. 

Безумовно, це не так просто, оскільки тільки для визначення поняття 

«агресія» ООН було потрібно більше двох десятиліть. Але, очевидно, що 

забезпечити національну безпеку можна буде не шляхом однаковості форм 

демократії та економіки за американським чи іншого зразком, а тільки 

домігшись єдності в підходах до проблем забезпечення національної безпеки. 
При цьому слід мати на увазі, що в міру формування та вдосконалення 

концепцій людського розвитку, глобалізму та сталого розвитку західні 

ідеологи відповідним чином модифікують погляди на проблему безпеки і 

наполегливо просувають їх через міжнародні організації в інші країни світу. 

На Заході відверто проголошується, що «настав час зробити перехід від 

вузького поняття національної безпеки до всеосяжної концепції безпеки 

людини». Цей перехід передбачається здійснити за двома напрямками: 



замінити безпеку країн і територій безпекою людей, а також замінити 

забезпечення безпеки за допомогою озброєння поступальним людським 

розвитком. 
  Ці принципи нової концепції безпеки виглядають вельми 

привабливими, але гранично утопічними. Крім того, в них чітко 

простежується явне прагнення привчити світову громадськість та лідерів 

країн, що розвиваються, до думки, що в їх же інтересах не слід приділяти 

увагу питанням забезпечення своєї національної безпеки, захисту своєї 

території, своєї самобутності. Замість цього їм слід думати про безпеку 

людини як відсутність загроз у вигляді голоду, хвороб, репресій і порушень 

повсякденного життя в сім'ї, на робочому місці або в суспільстві. 
  Характерно, що при цьому всі західні країни не поспішають 

відмовлятися від власної національної безпеки. 
  У США за аналогією з теорією сталого розвитку формується теорія 

стійкої національної безпеки: «Кожне покоління має створювати наступному 

поколінню можливість для забезпечення безпеки. В даний час в наших руках 

безпеку наступних поколінь ...». Це положення виглядає цілком 

обґрунтованим, оскільки в повній відповідності з об'єктивним станом 

світової спільноти в даний час значимість забезпечення національної безпеки 

будь-якої країни світу нітрохи не зменшиться і на найближчу, і на 

довгострокову перспективу. 
  В епоху глобалізму стан національної безпеки будь-якої країни 

визначається рівнем її конкурентоспроможності у різних сферах 

життєдіяльності в рамках світового простору. Країни, що розвиваються в 

стабільних умовах просуває нині моделі глобалізму абсолютно 

неконкурентоспроможні в порівнянні з розвиненими країнами. Отже, 

настільки ж низький і рівень їх безпеки, а захищати національні інтереси цих 

країн Захід, природно, не збирається. Підвищити рівень національної 

безпеки, а також рівень захищеності своїх національних інтересів як від 

внутрішніх, так і зовнішніх загроз ці країни в обстановці, що склалася, 
зможуть тільки шляхом деструктивних впливів на створену Заходом систему 

глобалізму. Не допустити такого розвитку подій, забезпечити стабільність 

сформованого світо-порядку, якими засобами, і є стратегічне завдання 

світової політики країн «золотого мільярда». У цій політиці важливе місце 

займає зазначений курс Заходу на підміну проблем забезпечення 

національної безпеки країн, що розвиваються завданнями їх внутрішнього 

розвитку в соціально-економічній сфері. Змішання понять «розвиток» і 

«безпека» в даному випадку далеко не випадково і має цілеспрямований 

характер, стверджуючи, що «людський розвиток являє собою більш широке 

поняття». Тим самим «безпека» включається в поняття «розвиток» як його 

складова частина. Однак ці поняття принципово різні, але цілком рівноправні 

у своїй значимості в життєдіяльності людей. 
  Важливою особливістю зарубіжних підходів до проблем національної 

безпеки в останні роки є різкий поворот до внутрішніх проблем, тоді як 

раніше здебільшого вони були тільки позначені як імперативи. Вкрай мало 



приділялося уваги екологічним проблемам і зовсім були виключені з 

стратегії національної безпеки питання запобігання та ліквідації наслідків 

техногенних і природних катастроф, хоча їх вплив має глобальний характер. 
  Після трагічних подій у вересні 2001 р в США, почалися кардинальні 

зміни і в політиці забезпечення внутрішньої безпеки. Вже 8 жовтня 2001 

президент США, крім посади помічника президента з національної безпеки, 

заснував нову посаду помічника президента з внутрішньої безпеки зі значним 

апаратом у вигляді Управління внутрішньої безпеки. Завданнями цього 

управління є розробка і реалізація стратегії внутрішньої безпеки та 

координація діяльності спецслужб, що її забезпечують. 
  У листопаді 2002 р було створено Міністерство внутрішньої безпеки як 

найважливіший орган виконавчої влади США для вирішення наступних 

основних завдань: 
- Запобігання терористичних акцій в США; 
- Зниження уразливості Сполучених Штатів перед загрозою тероризму; 
- Зведення до мінімуму шкоди від терористичних акцій на території США і 

ліквідація їх наслідків. 
  Чисельність міністерства визначена в 170 тис. чоловік, а його 

структура, повноваження та функціональні обов'язки посадових осіб 

розроблені з урахуванням оцінки реальних та потенційних загроз 

внутрішньої безпеки США. 
          В даний час діяльність міністерства здійснюється за такими основними 

напрямками: 
- Збір, узагальнення та аналіз розвідувальної інформації з метою виявлення 

можливих загроз для внутрішньої безпеки США; 
- Захист найважливіших об'єктів економіки та інфраструктури; 
- Забезпечення охорони державного кордону та безпеки транспортних 

перевезень; 
- Захист населення і національної території від можливого застосування 

хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, що включає проведення 

НДДКР в інтересах протидії цій загрозі; 
- Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях, у тому числі в 

умовах стихійних лих і техногенних катастроф; 
- Забезпечення безпеки представників вищого керівництва країни. 
  Кардинальної перебудови піддалася система готовності до 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. До складу міністерства 

включені близько 80 державних організацій, раніше функціонували 

самостійно або в складі різних федеральних відомств. Серед них Федеральне 

агентство з дій у надзвичайних умовах (ФЕМА) - аналог нашого МНС, 

Управління внутрішньої готовності з ФБР, Управління готовності до 

надзвичайних ситуацій з Міністерства охорони здоров'я і соціального 

забезпечення, Медицина катастроф, берегова охорона, імміграційна служба 

та ін. Це безпрецедентний випадок настільки жорсткої централізації 

виконавчої влади в США, що об'єднала в боротьбі з тероризмом зусилля 



федеральних органів, органів штатів, муніципалітетів, приватного сектора і 

всього суспільства. Даний досвід заслуговує серйозної уваги і з нашого боку. 
 


