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Постановка проблеми. Захищеність наці-
ональних інтересів держави залежить від того, 
наскільки успішно система забезпечення наці-
ональної безпеки здатна реагувати на виклики 
та загрози. При цьому великого значення набуває 
аналіз зовнішнього та внутрішнього безпекового 
середовища. Безпекове середовище України стає 
якісно іншим: загострення агресії з боку Російської 
Федерації, невиконання міжнародних угод в одно-
сторонньому порядку та прогресуюча криза в усіх 
важливих сферах національної безпеки ведуть до 
підвищення ступеня його непередбачуваності.

Несподівані зміни у безпековому середовищі 
вимагають швидкого та адекватного реагування 
та формування стратегії зміцнення національної 
безпеки України з урахуванням зовнішніх та вну-
трішніх чинників.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методичні засади забезпе-
чення національної безпеки України знайшли 
відображення в роботах таких науковців, як: 
О.А. Більовський [1], І.М. Гаєвський [2], О. Малі-
єнко [3], В.А. Мандрагеля [4], М.В. Наконеч-
ний [5], Ю.В. Нікітін [6], О.М. Подмазко [8], 
Ю. Руденко [12], В.В. Чумак [13].

Незважаючи на велику кількість наукових праць 
та значні досягнення в теорії та практиці забезпе-
чення національної безпеки України, існує низка 
питань, які залишаються відкритими. Зокрема, 
мова йде про методичний підхід до оцінювання 
національної безпеки України.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розроблення методичного підходу до оцінювання 
національної безпеки України.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі 
завдання:

– визначити сутність та зміст поняття «націо-
нальна безпека України»;

– з’ясувати компоненти національної безпеки 
України;

– сформулювати показники національної без-
пеки України;

– розробити методичний підхід до оцінювання 
національної безпеки України.

Методи дослідження: аналізу, SWOT-аналіз, 
синтезу, індукції, дедукції, математичної ста-
тистики.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно із Законом України «Про основи національ-
ної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV (ред. 
07.08.2015) [9] національна безпека України являє 
собою захищеність життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави.

Об’єктами національної безпеки України є:
– людина і громадянин – їхні конституційні 

права і свободи;
– суспільство – його духовні, морально-етичні, 

культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні 
цінності, інформаційне і навколишнє природне 
середовище і природні ресурси;

– держава – її конституційний лад, суверені-
тет, територіальна цілісність і недоторканність.
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Захищеність національних інтересів дер-
жави залежить від того, наскільки успішно 
система забезпечення національної безпеки 
здатна реагувати на виклики та загрози. 
У статті визначено сутність та зміст 
поняття «національна безпека України». 
З’ясовано компоненти національної безпеки 
України. Сформульовано показники націо-
нальної безпеки України. Розроблено мето-
дичний підхід до оцінювання національної без-
пеки України.
ключові слова: Україна, національна без-
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безпека, екологічна безпека, техногенна 
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Защищенность национальных интересов 
государства зависит от того, насколько 
успешно система обеспечения националь-
ной безопасности способна реагировать 
на вызовы и угрозы. В статье выяснены 
сущность и содержание понятия «наци-
ональная безопасность Украины». Опре-
делены компоненты национальной без-
опасности Украины. Сформулированы 

показатели национальной безопасности 
Украины. Разработан методический под-
ход к оценке национальной безопасности 
Украины.
ключевые слова: Украина, национальная 
безопасность, оценивание, компоненты, 
экономическая безопасность, энергетиче-
ская безопасность, информационная без-
опасность, экологическая безопасность, 
техногенная безопасность, гражданская 
безопасность.

The security of national interests has been 
depended from reaction on challenges and 
threats. In the article the essence and content 
of «the national security of Ukraine» concept 
has been got forward. The components of the 
national security of Ukraine have been deter-
mined. The indicators of the national security of 
Ukraine have been formulated. The methodical 
approach to estimate of the national security of 
Ukraine has been developed.
Key words: Ukraine, national security, estimate, 
economic security, energy security, information 
security, environmental safety, technogenic secu-
rity, civil security.
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На рис. 1 представлено суб’єкти забезпечення 
національної безпеки України.

Згідно зі Стратегією національної безпеки Укра-
їни від 26.05.2015 № 287/2015 [11] та Концепцією 
розвитку сектору безпеки та оборони України від 
14.03.2016 № 92/2016 [10], визначено компоненти 
національної безпеки України (рис. 2).

Становлення України як незалежної, демокра-
тичної, економічно розвинутої країни відбувається 
в умовах складної геополітичної ситуації, поси-

лення глобальної фінансової кризи. Останні роки 
характеризуються непередбачуваністю, нестабіль-
ністю процесів, що відбуваються у сфері безпеки на 
глобальному, національному та регіональному рів-
нях. Окрім того, особливістю України є сильніший 
вплив на національні економічні інтереси внутріш-
ніх загроз порівняно із зовнішніми [8].

Нині однією з найуспішніших системних тех-
нологій, що дає змогу оцінити в комплексі вплив 
зовнішніх і внутрішніх чинників, сильні і слабкі 

рис. 1. суб’єкти забезпечення національної безпеки україни [9]
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рис. 2. компоненти національної безпеки україни [10; 11]
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сторони та можливості держави, що впливають 
на стан захищеності інтересів особи, суспільства 
та держави, є SWOT-аналіз [7].

Слабкі сторони національної безпеки України – 
це відсутність важливих елементів системи забез-
печення національної безпеки або заходів, що 
досі не вдається здійснити у сфері національної 
безпеки порівняно з іншими державами, внаслідок 
чого вона потрапляє у несприятливе воєнне, полі-
тичне, економічне, інформаційне, екологічне тощо 
становище [12].

Сильні сторони системи забезпечення наці-
ональної безпеки України – це особливі успіхи 
порівняно з іншими державами, що дають їй 
додаткові переваги під час здійснення державної 
політики національної безпеки.

Можливості національної безпеки України – це 
сприятливі обставини, які система забезпечення 

національної безпеки держави може використати 
для отримання переваги перед політичними кон-
курентами.

Загрози національної безпеки України – мож-
ливість чи неминучість виникнення соціальних, 
природних або техногенних явищ із прогнозова-
ними або неконтрольованими небажаними поді-
ями, що можуть виникнути в певний момент часу 
в межах даної території, спричинити смерть людей 
і завдати шкоди їхньому здоров’ю, призвести до 
матеріальних і фінансових збитків.

З урахуванням вищевикладеного авторами 
виконано SWOT-аналіз національної безпеки 
України (табл. 1).

На нашу думку, для оцінювання національної 
безпеки України слід розрахувати такі показники:

– показник економічної безпеки;
– показник енергетичної безпеки;

Таблиця 1
SWOT-аналіз національної безпеки україни

сильні сторони (S) слабкі сторони (W)
Подолання корупції як першочергового завдання влади Сепаратизм
Проведення судової реформи як ключового елементу 
становлення правової держави Енергетична залежність від РФ

Децентралізація влади та розвиток місцевого 
самоврядування Етнічний конфлікт у Криму та Закарпатті

Відновлення довіри громадян до представницької 
демократії Міжконфесійний конфлікт

Створення європейської комунікативної моделі 
«влада – громадяни»

Русифікована мовно-культурна сфера
Гуманітарний конфлікт на Сході України

можливості (O) Загрози (T)
Зміцнення Української демократичної держави Порушення територіальної цілісності

Створення ефективного сектору безпеки й оборони Військова присутність Російської Федерації в Криму та 
на Сході України

Підвищення обороноздатності держави Ведення РФ «гібридної» війни проти України

Відновлення територіальної цілісності держави Відсутність надійних зовнішніх гарантій безпеки для 
України

Інтеграція в ЄС Корупція та неефективна система державного 
управління

Формування ефективної системи міжнародних гарантій 
національної безпеки у сфері державної безпеки

Неефективність системи забезпечення національної 
безпеки України у сфері державної безпеки

Джерело: розроблено авторами за [16]

Таблиця 2
матриця попарних порівнянь коефіцієнтів вагомості показників національної безпеки україни
умовне позначення інтегральний показник П1 П2 П3 П4 П5 вектор ранг

П1 Показник техногенної безпеки 1 1/3 1/5 1/7 1/9 0,03 5
П2 Показник екологічної безпеки 3 1 1/3 1/5 1/9 0,06 4
П3 Показник інформаційної безпеки 5 3 1 1/3 1/5 0,13 3
П4 Показник енергетичної безпеки 7 5 3 1 1/3 0,26 2
П5 Показник економічної безпеки 9 7 5 3 1 0,51 1

λmax 5,24
індекс узгодженості 0,06

узгодженість випадкова 1,12
відношення узгодженості 0,05

Джерело: розроблено авторами за результатами експертного опитування
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– показник інформаційної безпеки;
– показник екологічної безпеки;
– показник техногенної безпеки.
Для встановлення коефіцієнтів вагомості 

показників національної безпеки України викорис-
тано метод аналізу ієрархій [7]. Ураховуючи те, що, 
згідно з методом аналізу ієрархій, для отримання 
достовірних результатів опитування кількість екс-
пертів не повинна перевищувати 7±2, залучено 
дев’ять провідних експертів. Це дало змогу одер-
жати результати, представлені в табл. 2.

Відношення узгодженості пріоритетів експер-
тів відносно коефіцієнтів вагомості показників 
національної безпеки України знаходиться в нор-
мативному інтервалі від 0 до 0,2. Це підтверджує 
об’єктивність та обґрунтованість одержаних 
результатів.

На нашу думку, для розрахунку інтегрального 
показника національної безпеки України слід вико-
ристати модифікований метод сум [7]. Це поясню-
ється тим, що локальні показники національної 
безпеки України не є рівнозначними між собою.
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де ІНБФАКТ – інтегральний показник національ-
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висновки з проведеного дослідження. 
У роботі вирішено важливе науково-практичне 
завдання щодо розроблення методичного під-
ходу до оцінювання національної безпеки Укра-
їни. Основні висновки та рекомендації полягають 
у такому.

Національна безпека України являє собою 
захищеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства і держави.

Компонентами національної безпеки України є: 
економічна безпека, енергетична безпека, інфор-
маційна безпека, екологічна безпека, техногенна 
безпека, цивільна безпека.

Сучасна динаміка суспільних процесів в Укра-
їні та світі зумовлює необхідність формування 
адекватної, ефективної та економічно виправ-
даної системи управління національною безпе-
кою, спроможної забезпечити поступ суспільства 

та держави на шляху до спільноти розвинених 
демократичних країн. Ця система має забезпе-
чити захист життєво важливих національних інтер-
есів у складному зовнішньому та внутрішньому 
середовищі, що характеризуються низкою викли-
ків та загроз національній безпеці, у тому числі 
у воєнній сфері.

Система управління національною безпекою 
для запобігання, нейтралізації, ліквідації або 
зменшення впливу деструктивних та дестабілізу-
ючих факторів має використовувати весь комп-
лекс політичних, економічних, дипломатичних, 
інформаційних, інституціональних механізмів 
державного управління, насамперед механізмів 
стратегічного управління у кризових ситуаціях, 
надзвичайного стану та в умовах особливого пері-
оду. Підвищення ефективності застосування меха-
нізму забезпечення національної безпеки є пер-
спективою наших подальших досліджень.
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METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

The protection of the national interests of the state depends on how successfully the national security sys-
tem is capable of responding to challenges and threats.

The purpose of the study is to develop a methodological approach to assessing Ukraine’s national security.
To achieve the goal, in the work set and solved the following tasks:
– determine the essence and content of the concept of «national security of Ukraine»;
– find out the components of the national security of Ukraine;
– formulate indicators of the national security of Ukraine;
– develop a methodological approach to assessing Ukraine’s national security.
Methods of research: analysis, SWOT-analysis, synthesis, induction, deduction, mathematical statistics.
The national security of Ukraine represents the protection of the vital interests of man and citizen, society, 

and the state.
The components of the national security of Ukraine are: economic security, energy security, information 

security, environmental safety, technological safety, civil security.
According to the results of the SWOT-analysis of Ukraine’s national security, its strengths and weaknesses, 

opportunities and threats are identified.
The strengths of Ukraine’s national security include:
– Overcoming corruption as a top priority of the government;
– Conducting judicial reform as a key element in the formation of a law-governed state;
– Decentralization of power and development of local self-government;
– Restoration of citizens’ confidence in representative democracy;
– Creation of a European communicative model of «citizen power».
It is established that the weaknesses of the national security of Ukraine include:
– Separatism;
– Energy dependence on RF;
– Ethnic conflict in Crimea and Transcarpathia;
– Interconfessional conflict;
– Russified language and culture;
– Humanitarian conflict in the East of Ukraine.
It is substantiated that the possibilities of national security of Ukraine are:
– Strengthening the Ukrainian Democratic State;
– Creation of an effective security and defence sector;
– Increasing the state’s defence capability;
– Restoration of the territorial integrity of the state;
– Integration into the EU;
– Formation of an effective system of international guarantees of the national security in the field of state 

security.
It is proved that the threats to Ukraine’s national security are:
– Violation of territorial integrity;
– Military presence of the Russian Federation in the Crimea and the East of Ukraine;
– Driving the Russian «hybrid» war against Ukraine;
– Lack of reliable external security guarantees for Ukraine;
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– Corruption and an ineffective system of public administration;
– The ineffectiveness of the system of ensuring Ukraine’s national security in the area of state security.
The article is devoted to the methodical approach to the assessment of national security of Ukraine, which 

differs from the existing: the identification of indicators in the group, as well as in determining its static level 
takes into account the weight of the indicators and allows you to track how often the actual value of the indica-
tor is greater or less than the normative.


