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Актуальність. 

Генезис безпеки як соціально-еко-
номічного феномену бере свій поча-
ток у біологічній природі існування 
людини, яка виступає всезагальною 
основою будь-якої життєдіяльності. 
Вихідним пунктом її розвитку слу-
гує фундаментальний біологічний 
інстинкт самозбереження. Саме він 
дає поштовх основним потребам, 

спрямованим на збереження жит-
тя. На етапі зародження соціальної 
організації саме життя є головним 
параметром охорони та основою 
оцінки стану безпеки. Отже, потреба 
забезпечення безпеки належить до 
основних мотивів діяльності людей і 
суспільства.

Історично проблеми безпеки дер-
жави виникають водночас з форму-
ванням державності, становленням 
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Анотація. У статті аналізується вплив правового забезпечення безпеки 
держави на її безпеку та на забезпечення добробуту всіх членів українського 
суспільства. Доведено, що будь-яка держава створює систему безпеки, виходячи зі 
своїх можливостей. Змістовне наповнення безпеки держави було розпочато дуже 
давно. Але зараз, коли відбувається тривалий процес економічних перетворень, 
є досить сильне соціальне розшарування суспільства, зафіксовано стрімке 
зростання впливу тіньової економіки і не знижуються внутрішні протиріччя між 
окремими сегментами суспільства, а також між регіонами, дефініція «правове 
забезпечення безпеки держави» наповнюється новим змістом. У даній роботі 
досліджено аспекти забезпечення безпеки держави.
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національних інтересів. Тому в іс-
торії кожної держави можна знайти 
періоди, коли ці проблеми або загос-
трювались, або ставали менш поміт-
ними, але вони були присутні завжди.

Сучасний стан розвитку суспіль-
ства вимагає розвитку нових поглядів 
на поняття «безпека». Така необхід-
ність диктується постійними змінами 
як у середині держави, так і в усьому 
світі, адже навколишнє середовище 
завжди характеризувалося наявністю 
певних небезпечних для життя гро-
мадянина факторів. Саме людина є 
основною фігурою різних соціальних 
систем, що має принципову цінність і 
значущість.

Аналіз останніх досліджень  
та публікацій. 

Проблеми безпеки держави до-
сліджувались і раніше. Багато уваги 
даним питанням присвятили такі ви-
датні вчені як: Абалкін Л., Васильєв А., 
Гончаренко О., Жаліло Я., Ліпкан В., 
Прохожев А., Шемчушенко Ю. Од-
нак у повній мірі питання безпеки 
держави потребують подальшого до-
слідження та вивчення.

Метою статті є аналіз дина-
мічного підходу до дослідження 
теоретико-правових особливостей 
проблем безпеки держави у процесі 
її розвитку.

Результати. 

Досліджуючи питання «безпе-
ка держави», зазначимо, що визна-
чення поняття «безпека» має дуже 
давній історичний шлях до набуття 
ним на сьогодні існуючої інтерпре-
тації в тому розумінні, як вона існує 
та закріплюється в нормативній базі 
держави. Саме тому у вивченні про-

блеми забезпечення безпеки держави 
досить важливими є гносеологічний 
та онтологічний аспекти, в рамках 
яких реалізується можливість здійс-
нити аналіз поняття безпеки в якості 
категорії науки, з одного боку, і гнос-
еологічної та онтологічної інтерпре-
тації даного поняття в системі науко-
вого знання – з іншого.

Онтологія у дослівному перекладі 
із грецького визначається як вчення 
про буття. Головними поняттями он-
тології є категорії буття і небуття, які 
охоплюють природу, суспільство, лю-
дину, культуру. Визначення онтології 
являє собою вчення про буття, роз-
діл філософії, у якому з’ясовуються 
фундаментальні проблеми існування 
та розвитку найважливішого. Понят-
тя «онтологія» не має однозначного 
тлумачення у філософії. У класичній 
філософії онтологія виступає сукуп-
ністю загальних визначень буття, що 
характеризують його безвідносно до 
діяльності людей їх пізнання і мис-
лення.

Онтологія виявляється свого роду 
картиною дійсності, що визначає по-
зицію людини в світі, орієнтації при-
ватних видів діяльності і пізнання, 
функції та обмеження окремих наук. 
Онтологія такого типу як би надбу-
довується над усім філософським і 
науковим знанням, претендуючи на 
узагальнення того і іншого, на об’єд-
нання різних уявлень буття в системі 
категорій [1; 2]. Як визначає енци-
клопедичний словник за редакцією 
Ожегова С.І. онтологія визначається 
як філософське вчення про загаль-
ні категорії та закономірності буття, 
що існує у єдності з теорією пізнан-
ня та логікою [3, с. 402–403]. Тобто 
онтологію безпеки держави можемо 
розуміти як вчення про буття безпеки 
держави.
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У свою чергу, гносеологія визна-
чається як теорія пізнання, розділ фі-
лософії, що вивчає джерела, форми 
і методи наукового пізнання, умови 
його істинності, здатності людини 
пізнавати дійсність. Важливим розді-
лом філософської гносеології є вчення 
про структуру і методи пізнання, його 
рівні і способи, завдяки яким відбува-
ється одержання знань, їх системати-
зація, оформлення у наукові гіпотези, 
концепції, теорії. Центральним пунк-
том гносеології є проблема істини як 
результату адекватного відображен-
ня у свідомості суб'єкта пізнавальної 
діяльності сутнісних властивостей 
об'єкта дослідницького інтересу [4].

Гносеологічний метод вивчення 
наукової картини світу дозволяє роз-
крити не тільки специфічну природу 
тієї чи іншої понятійної категорії (зо-
крема, поняття «безпека»), але і ті ме-
тодологічні принципи його пізнання 
як елемента наукової картини світу.

Гносеологічний підхід до аналізу 
загальнонаукової категорії «безпека» 
дозволяє розширити уявлення про 
співвідношення і єдність наук про сус-
пільство, державу і право, взаємовплив 
науки і соціально-правових цінностей 
до числа основних, в тому числі і фі-
лософська інтерпретація поняття «без-
пека», яке можливо визначити як від-
сутність небезпеки і надійність тих чи 
інших процесів, що відбуваються неза-
лежно від природних або соціальних 
їхніх характеристик.

Проблемам безпеки, як філософ-
ської категорії, присвячено багато 
наукових досліджень. Значно менше 
видатних учених розглядали питан-
ня проблем безпеки з правової точки 
зору. На наш погляд, дослідження 
безпеки, як правової категорії, є ос-
новоположним у багатьох випадках. 
Обґрунтуванням цього твердження є 

те, що діяльність державних органів,  
а також інших суб’єктів, які провадять 
діяльність із забезпечення безпеки, 
регламентується нормативно-право-
вими актами.

Варто погодитись, що безпека – 
відносно нове поняття, тим більше 
для юридичної науки. Відомо, що 
протягом усієї історії кожне суспіль-
ство намагалося захистити себе від 
небажаних діянь, що руйнують ство-
рений уклад життя, розробляючи для 
цього певні рівні системи безпеки.

Структуруючи основні етапи роз-
витку теоретичних передумов фор-
мування ієрархії системоутворюючих 
видів безпеки у минулому столітті, 
колектив науковців під керівництвом Г. 
Козаченко виділяє таку їх хронологію:  
40-50-і роки – становлення теорії кла-
сичного реалізму, що передбачає захист 
державних інтересів на засадах форму-
вання національної безпеки; 60-і роки 
– формування теорії плюралізму, що є 
основою парадигми регіональної без-
пеки, визнання того, що, крім держав, 
на міжнародній арені функціонують 
інші суб’єкти, що суттєво визначають 
параметри і можливості забезпечення 
регіональної та міжнародної безпеки; 
70-і роки – формалізація парадигми 
глобальної безпеки, гарантування якої 
забезпечується балансуванням між ін-
тересами впливів держав та їх союзни-
ків; 90-і роки – становлення теорії со-
ціального конструктивізму, що формує 
парадигму універсальної безпеки, яка 
передбачає поглиблення досліджень 
у всіх сферах суспільного життя че-
рез призму гарантування безпечних 
умов розвитку людини. Таким чином, 
у структуру ієрархії системотворчих 
видів безпеки включено глобальну, 
міжнародну, національну, регіональну, 
локальну та індивідуальну безпеки [5, 
с. 56].
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Виникнення проблеми безпеки 
пов’язане з першими спробами дер-
жави оцінити загрози навколишнього 
світу. Зазначимо, що категорія «без-
пека» містить у собі не абсолютне, 
а тільки відносне і смислове значен-
ня, яке вона набуває лише у зв’язку 
з конкретними об’єктами або сферою 
функціонування. Вона об’єктивно 
носить конкретно історичний харак-
тер і тісно пов’язана з усіма формами 
і напрямами взаємодії в системі пра-
вовідносин. Тому протягом людської 
історії поняття «безпека» розвивало-
ся, набувало нового змісту.

Особливої важливості забезпечен-
ня стану безпеки набуває в неспокій-
ні часи, адже у інші періоди цінність 
безпеки відходить на другий план і 
не актуалізуються. І тільки соціаль-
ні потрясіння, лиха, війни, терорис-
тичні загрози виявляють її справжнє 
значення для розвитку та самого іс-
нування народу, що населяє державу.

Розуміння безпеки як відсутності 
небезпек не підтверджується реаль-
ністю. Завжди присутнє щось загроз-
ливе нормальному функціонуванню 
держави. Тому турбота про безпеку 
держави за своєю суттю може зводи-
тися до можливості управляти загро-
зами. Таким чином, поняття «безпеки 
держави» не може мати закінчений 
характер.

На особливу увагу заслуговує той 
суспільно-філософський зміст, який 
вкладається в категорію «безпека», 
і той політико-політологічний зміст, 
що присутній у категорії «безпека 
держави». Безпеку держави як кате-
горію сьогодні починають використо-
вувати у практиці управління держа-
вою, але раніше наведена категорія 
носила більш абстрактний характер.

Досліджуючи безпеку держави 
через призму властивостей зміни 

параметрів у просторі та часі, мож-
на виділити два підходи: статичний 
та динамічний. Перший характе-
ризує безпеку держави з позицій її 
здатності забезпечити такий рівень 
організації суспільних відносин у 
конкретний період часу, за якого га-
рантується захист інтересів особи, 
громади, суспільства та формуються 
вихідні передумови для стимулюван-
ня процесів сталого розвитку держа-
ви. Статичний вимір дозволяє чітко 
діагностувати організаційно-функ-
ціональні характеристики безпеки 
держави в межах діючих параме-
трів середовища. Водночас статичні 
властивості безпеки не дозволяють 
сформувати її спроможність до про-
тидії загрозам у контексті процесів 
власного розвитку, які обов’язково 
супроводжуються постійними зміна-
ми. За таких обставин втрачаються 
змістовно-функціональні характе-
ристики безпеки держави, а саме: 
здатність еволюціонувати, адапту-
ватися в умовах підвищеного рівня 
дестабілізуючих впливів, формувати 
ефективні захисні механізми у дов-
гостроковій перспективі.

На наш погляд, динамічний підхід 
сприйняття онтологічних характе-
ристик безпеки держави є достовір-
нішим, адже дослідження безпеки у 
динамічній площині дозволяє тлу-
мачити її з позицій процесуального 
підходу. Безпеку держави доцільно 
розглядати як стійку спроможність 
держави до швидкого протистоян-
ня ризикам і загрозам. Динамічний 
аспект дозволяє доповнити безпеку 
держави здатністю стратегічно-так-
тичного прогнозування параметрів 
розвитку середовища на перспективу, 
що формує базову основу для забез-
печення ефективної підтримки пози-
тивних процесів у державі.
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Висновки і перспективи. 

За результатами проведеного до-
слідження можемо констатувати, що 
становлення у сучасному розумінні 
поняття «безпека держави» відбува-
лося під впливом конкретних істо-
ричних періодів та етапів розвитку 
світового суспільства. Комплексний 
характер безпеки держави зумовлює 
наявність різних наукових підходів 
до тлумачення сутності цього понят-
тя. Розглядати безпеку держави ви-
ключно в межах параметрів одного 
з наукових підходів є помилковим, 
адже дана категорія є багатофункці-
ональною. Таку ж думку розділяють 
і частина вчених, наукові погляди 
яких були опрацьовані. Тому при ви-
значенні сутності безпеки держави 
доцільним є дотримання міждисци-
плінарного підходу, що передбачає 
синтез ознак безпеки. Такий між-
дисциплінарний підхід полегшить 
не лише процес ідентифікації чітких 
стратегічних пріоритетів та завдань 
безпеки держави, але й дозволить 
сформувати ресурсну основу для по-
будови ефективної системи її забез-
печення.
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Summary. The article analyzes the impact of the legal provision of security of the state on its security 

and on assurance of the well-being of all members of the Ukrainian society. It is proved that any state es-
tablishes a security system based on its capabilities. Substantial contents of state security started a long 
time ago. But now, when a long process of economic transformation takes place, there is a sufficiently 
strong social stratification of society; rapid growth of the influence of the shadow economy is recorded; 
the internal contradictions between different segments of society and regions don’t decrease; «the legal 
definition of state security» will be filled with new meaning. In this paper the author investigated the 
aspects of ensuring security of the state.
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