
781

Ф. Медвідь
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 781–789

 © Медвідь Ф., 2017

ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 781–789
Visnyk of the Lviv University. Series History. 2017. Special Issue. P. 781–789

УДК [327-049.5:351.861:323.1] (477:100)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ
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Досліджено національну безпеку як цінність, що розглядається крізь призму реалізації
національних інтересів і досягнення національної мети. Розкрито національні інтереси як
реалізацію природного права народу на самостійне існування та включеність його в світову
цивілізацію. Осмислено нормативно-правову базу і генезу становлення концепції національної
безпеки і національних інтересів України. Запропоновано власне бачення терміну
“національний інтерес”, політико-правових засад генези і становлення національних інтересів
України. Проаналізовано різні підходи до класифікації національних інтересів.
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Суть національної безпеки полягає, на наш погляд, у створенні сприятливих
умов для реалізації національних інтересів, процвітання, могутності, всебічного
розвитку України для максимального задоволення потреб та інтересів
представників української нації відповідно до загальновизнаних норм
співіснування, котрі необхідні для їх самозбереження, самовідтворення і
самовдосконалення. Суттєвим у даному питанні, на нашу думку, є дослідження
цінності національної безпеки, яке допомагає сформувати правильне ставлення
як до розуміння, так і до забезпечення національної безпеки, яке має корелювати
одне з одним. Національна безпека розглядається нами крізь призму реалізації
національних інтересів і досягнення національної мети, аж до застосування сили
у випадках, чітко визначених національним законодавством і міжнародним
правом. Отже, у такому розумінні національна безпека виступає як свідомий
цілеспрямований вплив суб’єкта управління на загрози та небезпеки, за якого
через дію державних і недержавних інституцій, а також окремих громадян
створюються сприятливі умови для реалізації наступних національних інтересів:
існування і стійкий розвиток українського народу і української цивілізації;
суверенітет, територіальна цілісність держави, національна самобутність, стійкий
розвиток, включаючи духовну, матеріальну і фізичні складові; збереження
духовного і матеріального потенціалу, особиста безпека, конституційні права та
свободи людини і громадянина, науково обґрунтований та гарантований
державою мінімум матеріальних і духовних умов існування; подолання
конфронтаційності в суспільстві, досягнення і підтримання злагоди з
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найважливіших питань розвитку країни; розв’язання кризових ситуацій у
відповідних сферах; підвищення творчої активності населення; державний
суверенітет, політична незалежність, територіальна цілісність, недоторканність
державних кордонів; конституційний лад, розвиток життєво важливих потреб,
цінностей та інтересів народу, законні права й інтереси громадянина; розвиток
ефективної системи міжнародних зв’язків на основі партнерства і
співробітництва; створення системи забезпечення національної безпеки для
ефективної реалізації національних інтересів, участь у системах безпеки різного
рівня1.

Національні інтереси виступають як реалізація природного права народу на
гідне існування, як важлива детермінанта національного відродження України.
Вона набуває особливої гостроти в моменти, коли виникають нагальні потреби
задовольнити спраглі національні сподівання і потреби та максимально
використати багаті національні ресурси. Національні інтереси завжди виступали
і зараз виступають у ролі дійової, рушійної сили історії, так як вони полягають в
реалізації права кожного народу на самостійне існування та включеність його у
світову цивілізацію.

Національні інтереси, на наш погляд, відображають фундаментальні цінності
та прагнення українського народу, його потреби в гідних умовах життєдіяльності,
а також цивілізовані шляхи їх створення і способи задоволення. Національні
інтереси України та їх пріоритетність обумовлюються конкретною ситуацією,
що склалася в країні та за її межами2.

Становлення концепції національних інтересів України розпочалося з
прийняття Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення
незалежності України від 24 серпня 1991 р., схваленого 1 грудня 1991 р.
всенародним голосуванням.

“Зовнішньополітична діяльність України, – як наголошено в загальних засадах
Конституції України, – спрямована на забезпечення її національних інтересів і
безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з
членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і
нормами міжнародного права”.

1 Олександр Власюк та Сергій Кононенко, Кремлівська агресія проти України: роздуми в
контексті війни (Київ: НІСД, 2017), 5–100; Федір Медвідь та Марія Чорна, “Безпекова політика
України в умовах зовнішньої агресії: нормативно-правове забезпечення,” Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 5–6 (2015):
117–126; Федір Медвідь, “Забезпечення національної безпеки України як функція сучасної
держави: філософсько-правові засади,” Актуальні питання реформування правової системи:
зб.матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 24-25 червня 2016 р.)
(Луцьк: Вежа-Друк, 2016): 46–48; Світова гібридна війна: український фронт, ред. Володимир
Горбулін (Київ: НІСД, 2017), 79–124.

2 Федір Медвідь, “Політико-правові засади аналізу категорії “національно-державні інтереси
України” в системі міжнародних відносин,” Наукові записки / Курасівські читання-2005 30, кн. 2
(2006): 341–351.
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Забезпечення національних інтересів та національної безпеки України
передбачається шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва
за загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права. Дане
конституційне положення свідчить про послідовний миролюбний
зовнішньополітичний курс України, який базується на основних принципах
міжнародного права: мирного співіснування, суверенної рівності держав,
незастосуванні сили або погрози силою в міжнародних відносинах, непорушності
державних кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання
спорів, невтручання, поваги прав та свобод людини, права народів
розпоряджатися своєю долею, співробітництва держав та добросовісного
виконання зобов’язань по міжнародному праву.

Конституція України, Постанова ВРУ від 2 липня 1993 р. “Про основні
напрямки зовнішньої політики України”, Концепція (Основи державної політики)
національної безпеки України, Закон України “Про основи національної безпеки
України” від 2003 р., Закон України від 1 липня 2010 р. “Про засади внутрішньої
і зовнішньої політики”, Закон України “Про внесення змін до деяких законів
України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості” (2014),
Закон України “Про національну безпеку України” (2018), Рішення РНБО України
та відповідний Указ Президента від 2002 р. “Про Стратегію України щодо
Організації Північноатлантичного договору (НАТО) ”, Універсал національної
єдності, Указ Президента України № 389/2012 Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 8 червні 2012 р. “Про нову редакцію Стратегії
національної безпеки України”, Аналітична доповідь Національного інституту
стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до
Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері
національної безпеки” (2014) склали основу концепції національних інтересів
України та окреслили контури Стратегії національної безпеки України.

Постановою Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. “Про основні напрями
зовнішньої політики України” визначено три основні групи національних і
національно-державних інтересів України у сфері міжнародних відносин. З метою
їх забезпечення політика України постійно спрямована на виконання таких
найголовніших завдань: 1. Утвердження і розвиток України як незалежної
демократичної держави. 2. Забезпечення стабільності міжнародного становища
України. 3. Збереження територіальної цілісності держави та недоторканності її
кордонів. 4. Включення національного господарства у світову економічну
систему для його повноцінного економічного розвитку.5. Захист прав та інтересів
громадян України, її юридичних осіб за кордоном, створення умов для
підтримання контактів з зарубіжними українцями і вихідцями з України, подання
їм допомоги згідно з міжнародним правом.6. Поширення у світі образу України
як надійного і передбачуваного партнера.

У Концепції (Основах державної політики) національної безпеки України,
схваленої Верховною Радою України 16 січня 1997 р., визначено такі пріоритетні
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національні інтереси України: створення громадянського суспільства, підвищення
ефективності органів державної влади та місцевого самоврядування, розвиток
демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод людини; досягнення
національної злагоди, політичної і соціальної стабільності; гарантування прав
української нації та національних меншин України; забезпечення державного
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів; створення
самодостатньої соціальне орієнтовної ринкової економіки; забезпечення
екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства;
збереження та підвищення науково-технологічного потенціалу; зміцнення
генофонду Українського народу, його фізичного і морального здоров’я та
інтелектуального потенціалу; розвиток української нації, історично свідомості
та національної гідності українців; розвиток етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності громадян усіх національностей, що становлять
український народ; налагодження рівноправних та взаємовигідних відносин з
усіма державами, інтегрування в європейську та світову спільноту.

Національним інститутом стратегічних досліджень були визначені такі
пріоритетні національні та національно-державні інтереси України:
1. Забезпечення суверенітету та територіальної цілісності. 2. Подолання
економічної кризи. 3. Досягнення національної злагоди, політичної та соціальної
стабільності. 4. Збереження генофонду народу, зміцнення здоров’я громадян.
5. Створення демократичного суспільства. 6. Інтеграція України в європейську
та світову спільноту. 7. Забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності.
8. Створення цілісної системи забезпечення національної безпеки.

З набранням чинності в липні 2003 р. Закону України “Про основи національної
безпеки України” втратила чинність Концепція (основи державної політики)
національної безпеки України, схвалена Постановою Верховної Ради України
від 16 січня 1997 р. У відповідності до ст. 6 Закону України визначено пріоритети
національних інтересів: гарантування конституційних прав і свобод людини і
громадянина; розвиток громадянського суспільства, його демократичних
інститутів; захист державного суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи
України; зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх
сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного
розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин
України; створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової
економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту
населення; збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу,
утвердження інноваційної моделі розвитку; забезпечення екологічно та
техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження
навколишнього природного середовища та раціональне використання природних
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ресурсів; розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу
Українського народу, зміцнення фізичного здоров я нації, створення умов для
розширеного відтворення населення; інтеграція України в європейський
політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий
простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами
світу в інтересах України.

Термін “національний інтерес” з’явився ще у ХУІ столітті. У теорії
міжнародних відносин це поняття вживається переважно у сфері зовнішньої
політики і сприймається у розумінні “державний, народний, всенародний”.
У науковий обіг ця категорія увійшла порівняно недавно, так як лише в 1935 р.
була введена до Оксфордської енциклопедії соціальних наук. Дослідженням
національних інтересів займається цілий ряд вчених з різних галузей знань,
зокрема, М. Вавринчук, О. Власюк, В. Горбулін, Б. Парахонський, В. Кириченко,
А. Качинський, А. Колодій, С. Кононенко, О. Литвиненко, Ю. Римаренко,
С. Римаренко, Г. Ситник, В. Олуйко, М. Поручник, М. Мальський та ін. Політико-
правові засади генези і становлення національних інтересів України розроблено
нами3.

У літературі національні інтереси поділяються традиційно на внутрішні та
зовнішні. На наш погляд, варто говорити про національні інтереси – як
внутрішні, і національно-державні інтереси – як зовнішні. Хоч, зауважимо такий
поділ є до певної міри умовним, оскільки будь-який національний чи національно-
державний інтерес має, як правило, внутрішні, і зовнішні аспекти.

У залежності від ступеня впливу на економічну, політичну, військову, науково-
технічну та інші сфери функціонування держави національні інтереси можна
класифікувати за ступенем важливості як життєво важливі, другорядні, критичні,
і за ступенем стійкості – стратегічні, оперативні і тактичні інтереси. Формування
життєво важливих інтересів відбувається протягом історичного становлення
нації держави як суб’єкта міжнародного права. До них можна віднести такі
інтереси, як: підтримка і збереження територіальної цілісності України, захист її
кордонів, суверенітету та державності; створення і забезпечення системи

3 Fedir Меdvid, “Interesy narodowe i priorytety geopolityczne Ukrainy – zarys tematyki,” Nowa
Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne 2 (2006): 59–66; Федір Медвідь, “Історія і теорія
становлення системи національних інтересів України: правові колізії,” Наукові записки Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 42 (2008): 210–221;
Федір Медвідь та Роман Буга, “Національні інтереси України та їх пріоритети в умовах
глобалізованого світу: небезпеки та загрози,” Наукові праці МАУП 3 (2010): 112–117; Федір
Медвідь, “Національні інтереси України в умовах пост біполярного світу,” Україна як
геополітична реальність: політика, економіка, право: Матеріали VІ Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, МАУП, 29 березня 2012 р.) (Київ: ДП “Видавничий дім
“Персонал”, 2012), 64–73; Федір Медвідь, Тамара Курчина, Анатолій Твердохліб, “Кібернетична
безпека України в умовах гібридної війни з Російською Федерацією,” International scientifie-
practical conference “Integration of Business Structures: Stratgies fnd Technologies”, (February 24,
2017), part 1 (Tbilisi: Baltija Publishing, 2017), 21–23.
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національної безпеки; інтеграція України в систему регіональної та глобальної
безпеки; проведення широкомасштабних програм щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та утворення ефективної системи ядерної безпеки
України; інтеграція України в світове економічне і політичне співтовариство,
створення умов для залучення закордонних інвестицій, збереження старих та
пошуки нових шляхів доступу до стратегічно важливих для економіки ресурсів;
розвиток та підтримка процесів соціально-культурного і духовного відродження
основ національної державності українського народу, його самобутності.

Стратегічні інтереси мають довгостроковий характер відповідно до
обраного курсу розвитку держави. Загрози їм означають загрози життєво
важливим інтересам України. Визначення стратегічних національних інтересів
та їх юридичне оформлення, як офіційно визнаних пріоритетів України, повинні
бути результатом спільної праці всіх гілок влади. Формування їх є прерогативою
Президента держави, однак Верховна Рада України оцінює стратегічні інтереси
на відповідність життєво важливим інтересам України.

Оперативні (середньострокові) інтереси, що виникають при вирішенні
окремих проблем для подальшої реалізації стратегічних інтересів, виступають
засобами впровадження в життя стратегічних завдань держави.

Тактичні інтереси, що виступають засобами впровадження в життя
оперативних інтересів, як правило, короткострокові і з вирішенням оперативних
інтересів, зникають.

“Під національними інтересами, – зазначає проф. Б. Парахонський, – слід
розуміти природну потребу або прагнення суспільства до такого стану, який
забезпечує його нормальне існування та розвиток. Суспільство відповідно до
усвідомлення власних потреб створює механізми забезпечення своїх інтересів,
насамперед – державу та систему влади”4.

Національні інтереси, на думку В. Кириченка, це “інтегральний вираз інтересів
усіх членів суспільства, що реалізується через політичну систему. Вони
поєднують інтереси кожної людини, суспільства в цілому. При цьому маються
на увазі інтереси не взагалі громадян, які належать до даного суспільства, а
кожного громадянина зокрема, інтереси національних, соціальних, політичних
груп та інтереси держави”.

Національні інтереси, на його думку, не тотожні інтересам нації, “бо перші
відбивають (інтегрують) інтереси всіх людей незалежно від національної
приналежності, а другі – лише інтереси певної нації”5.

Категорія національні інтереси певною мірою кореспондується, на думку
дослідників, із категоріями “індивідуальний”, “загальнолюдський” і “державний”
інтереси. Разом із тим, проблема дослідження змісту інтересів учасників

4 Борис Парахонський, Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект)
(Київ: НІСД, 1993), 5.

5 Володимир Кириченко, “Національні інтереси (формування),” Мала енциклопедія
етнодержавознавства (Київ: Довіра, Генеза, 1996), 118–119.
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міжнародних відносин, на думку дослідників сучасної теорії міжнародних
відносин, залишається однією з найскладніших, оскільки їх вивчення досі
ґрунтується більше на інтуїтивних міркуваннях науковців, ніж на безперечних
та доказових аргументах.

Науковий підхід до визначення національних і національно-державних
інтересів, безперечно, передбачає врахування історичних, соціально-політичних
та економіко-географічних чинників функціонування української нації. Вихідними
засадами при цьому є чітке розуміння того, що являє собою сучасна українська
нація у вузькому значенні, як етнічно однорідна спільнота громадян української
національності, що проживають в Україні, та в широкому значенні – як відкрита
поліетнічна спільнота, що історично склалася на території України, яка
усвідомлює себе українським народом, а її члени – громадянами України, тобто
мова йде про політичну націю.

Аналіз національних і національно-державних інтересів ми розглядаємо
з позиції політичної суб’єктності української нації, тобто українська нація постає
творцем власної держави, яка використовується нацією як інструмент здійснення
внутрішньої і зовнішньої політики.

Для нації, як політичного суб’єкта, найголовнішим є збереження її ідентичності
та культурно-мовної самобутності у властивій саме цій нації формі, тобто у формі
реалізації національної ідеї. У силу цього пріоритетні політичні інтереси нації
спрямовані на подальшу консолідацію спільноти, на створення чи збереження
власної державності та налагодження відносин з іншими націями-державами.

Національний інтерес, на наш погляд, можна визначити, виходячи саме з
суттєвих ознак нації як етносоціальної спільноти. Структура національного
інтересу змінюється залежно від завдань нації, ступеня (етапів) її
сконсолідованості (початковий етап формування, етап національно-визвольної
боротьби, розквіт національної спільноти тощо)6.

Щодо нації-держави, як суб’єкта міжнародного права, то національний
інтерес звернений всередину спільноти, до умов її внутрішнього функціонування
і прояву її ознак. Націю-державу як суб’єкт міжнародних відносин, вважаємо,
характеризує національно-державний інтерес, який виступає в загальному
плані як мотивація зовнішньополітичної діяльності держави. Національно-
державний інтерес України в перехідний період становлення незалежної держави
можна охарактеризувати як національне виживання, що повністю підпорядковане
завданням стабілізації ситуації в державі та забезпеченню переходу до
демократичного суспільства, зорієнтованого на ринкову економіку. Він
передбачає формування механізму зовнішніх зносин як основи зміцнення
стабільності і відвернення міжнародних конфліктів, цивілізованих входжень у
систему колективної та міжнародної безпеки.

6 Федір Медвідь, “Політико-правові засади концепції національних інтересів України,”
Політичний менеджмент 1 (2007): 66–73.
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Відправною точкою зарубіжної політики будь-якої країни, на думку
Ганса Моргентау, є концепція національних інтересів, визначених у термінах сили.
Сила (вплив) як суспільне явище має багато вимірів і проявів: від фізичної
(військової) сили до економічних, соціальних, психологічних впливів. Серед них,
на думку фахівців, найважливішими є: геополітичне становище; населення;
природні ресурси; індустріальний розвиток держави; військова могутність; воля;
політичне керівництво і внутрішня організація влади; дипломатія; міжнародний
імідж7.

Основним базовим національно-державним інтересом, геополітичним
пріоритетом і стратегічним завданням зовнішньополітичного курсу України в
умовах глобалізації та євроінтеграції є  її виживання,  підвищення
життєспроможності та зміцнення як вільної, суверенної, незалежної держави
сучасного світу за умов збереження національних цінностей, захисту
економічного та політичного суверенітету, власної соціально-культурної
ідентичності, перетворення з об’єкта геополітичних ігор великих потуг на
повноцінний суб’єкт геополітики, тобто на самостійного гравця, який визначає
свої цілі і дії на міжнародній арені8.

Національні інтереси реалізуються державою через державні інтереси, які
можуть мати самостійний характер (інтереси влади) і не збігаються з
національними інтересами, наприклад, інтереси уряду чи інших елементів влади
(законодавчої чи судової) бувають відмінними від національних інтересів.

Становлення концепції національних інтересів України сприятиме швидкому
усвідомленню тожсамості державних структур і дасть можливість державі
проводити активну внутрішню і зовнішню політику по входженню України в
систему колективної безпеки. Це приведе до формування реальної державної
політики, пропаганди базових національних інтересів та зовнішньополітичних
пріоритетів та просування їх у внутрішній і зовнішній політиці. Усвідомлення
національних інтересів елітою, політичними силами і громадянами сприятиме
консолідації сучасної української нації, завершенню процесу формування
української політичної нації та становленню системи національної безпеки
України.

7 Федір Медвідь і Микола Телячий, “Україна в системі міжнародних відносин,” Основи
політології. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей, ч. 2  (Львів: Львівська
політехніка, 1994), 113–120.

8 Федір Медвідь, “Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети України в умовах
розширення Європейського Союзу: політико-правові аспекти,” Вісник Львівського університету.
Серія міжнародні відносини 18 (2007): 44–50.
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NATIONAL SECURITY AND NATIONAL INTERESTS OF UKRAINE
IN THE GLOBALIZED WORLD
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The national security as a value considered through the prism of the realization of national interests
and the achievement of the national goal was explored. The national interests are revealed as the
realization of the natural right of the people to independent existence and its inclusion in the world
civilization. The normative and legal basis and the genesis of the formation of the concept of national
security and national interests of Ukraine are comprehended. The actual vision of the term “national
interest”, the political and legal principles of the genesis and the formation of the national interests of
Ukraine is proposed. Different approaches to the classification of national interests are analyzed.
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