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ПРАВОВІ ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Стаття присвячена зовнішньополітичним аспектам націо-
нальної безпеки України. Проаналізовано вплив глобалізації на про-
цеси, що відбуваються, та місце і роль України в геополітичному 
просторі. Визначено особливості сучасного стану національної без-
пеки в руслі нормативно-правових актів 2015-2018 рр. та завдання 
щодо вдосконалення моделі національної безпеки України. У виснов-
ках наведено конкретні пропозиції, впровадження яких сприяти-
ме роботі з розбудови сфери національної безпеки в умовах анексії 
Криму і тимчасово окупованих територій на Сході України.
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The article is devoted to foreign policy aspects of national security of 
Ukraine. The influences of globalization on the processes that are taking 
place, the place and role of Ukraine in the geopolitical space are analyzed. 
The peculiarities of the current state of national security in accordance 
with the normative-legal acts of 2015-2018 and the task of improving 
the national security model of Ukraine are determined. The conclusions 
provide concrete proposals, the introduction of which will contribute to the 
development of the national security sphere in the conditions of annexation 
of the Crimea and temporarily occupied territories in the East of Ukraine.

Key words: international relations, foreign policy, national 
security, normative-legal base, Ukraine.



48

Збірник наукових праць. Випуск 1 (20), 2018

Глобальні трансформаційні процеси, що відбуваються в 
системі міжнародних відносин, торкаються не лише провід-
них країн світу, а й тих, котрі відносно недавно стали на шлях 
незалежного розвитку. Перебуваючи на перетині ліній інтересів 
світових центрів сили – Росії, ЄС, США, Азії – Україна не може 
залишатись осторонь змін, що відбуваються. Вона повинна ста-
ти суб’єктом нової геополітики, посісти в ній таке місце, яке 
б відповідало національним інтересам, власному вибору та ос-
новним пріоритетам розвитку, - зазначив Анатолій Зленко [6]. 

Водночас було б самовпевнено вважати, що вигідне ге-
ополітичне розташування України принесе їй необхідні 
стратегічні та політичні дивіденди. Переваги потрібно вміти 
ефективно використовувати для ведення активної зовнішньої 
політики, адже Україна залишається державою, стратегічно 
важливою в регіоні і в системі міжнародних відносин [6]. 

Вчений і політик В.П. Горбулін ще в 2009 році передба-
чив, що «Україна вже втягнута у світовий вир. Є багато чин-
ників, які визначають роль України в новому переділі світу 
й побудові нового світоустрою. Але ця участь може бути 
активною і пасивною. І для України це питання може стати 
найважливішим критерієм розвитку державності або, на-
впаки, її стагнації» [3, с. 17]. «В України на рубежі 2020–2025 
років є тільки два шляхи: або стати сильною державою, або 
зіштовхнутися з реальною небезпекою поглинання» [3, с. 18].  

Україна як суб’єкт міжнародних відносин і права здійс-
нює безпосередні відносини із іншими державами в обсязі, 
необхідному для ефективного забезпечення національних 
інтересів, в першу чергу національних інтересів держави і 
дотримання норм міжнародного права.

Російська агресія проти України, анексія Криму та фак-
тична окупація окремих районів Донецької та Луганської об-
ластей кардинально змінили наше ставлення до проблеми 
національної безпеки держави.

Позиція України на міжнародному рівні зазнала кар-
динальних змін, що вимагає визначення ключових засад 
зовнішньополітичної доктрини, підпорядкованої завданню 
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збереження суверенітету і спрямованої на відновлення тери-
торіальної цілісності держави. Змінюючи систему національ-
ної безпеки та механізми її забезпечення, Україна формує своє 
майбутнє, вона вже ніколи не залишиться такою, якою була до 
анексії Криму та війни на сході України.

Потужна мотивація цього висновку детально обґрунто-
вана науковими дослідженнями базових положень методо-
логії вдосконалення моделі національної безпеки. Безпекова 
тематика загалом найглибше розроблена в межах традиції 
реалізму (Г. Моргентау, Р. Арон, К. Томпсон, К. Волтц) та 
класичної політичної філософії Нового часу (Т. Гоббс, кар-
динал Рішельє, Д. Юм). І саме цінності, ідеї та схеми цих двох 
пізнавальних формацій та пластів історії політичної дум-
ки є надійним підґрунтям будь-якого дослідження в галузі 
міжнародної та національної безпеки [1]. Темі дослідження 
сучасних процесів забезпечення національної безпеки у зов-
нішньополітичній сфері присвячено значну кількість робіт, 
серед яких, на наш погляд, чільне місце займають роботи 
академіка В.П. Горбуліна – провідного фахівця в цій галузі. 
Про це йдеться у ряді колективних монографій Національ-
ного інституту стратегічних досліджень, а саме: «Україна і Ро-
сія: дев’ятий вал чи китайська стіна»; «Донбас і Крим: ціна по-
вернення»; «Світова гібридна війна: український фронт» та ін.

Поряд з В.П. Горбуліним тематика безпекового просто-
ру України активно розробляється І.А. Грицяком, А.Б. Ка-
чинським, В.А. Ліпканом, В.І. Почепцовим, А.А. Падеріним, 
Г.М. Перепелицею, Т.С. Стародубом, Г.П. Ситником, А.І. Се-
менченком, О.М. Суходолієм, І.А. Храбаном, Л.Д. Чекален-
ком, В.О. Чалим та ін. 

Особливе місце серед публікацій займає концептуаль-
но-методологічна стаття О.С. Власюка і С.В. Кононенка «Ак-
туальні аспекти вдосконалення моделі національної безпеки 
України». Автори відзначають, що поряд з науковими роз-
робками проблематики безпекового простору України над-
звичайно важливою є робота з упровадження нових норма-
тивно-правових документів зовнішньополітичної діяльності 
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України та її нормативне наповнення у світлі сучасних ви-
кликів національній безпеці України.

Так, 26.05.2015 р. Указом Президента України затвер-
джено рішення РНБО «Про Стратегію національної безпеки 
України», основними цілями якої є: мінімізація загроз дер-
жавному суверенітету та створення умов для відновлення 
територіальної цілісності України у межах міжнародно ви-
знаного державного кордону України, гарантування мирно-
го майбутнього України як суверенної і незалежної, демо-
кратичної, соціальної, правової держави; утвердження прав 
і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості 
економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забез-
печення інтеграції України до Європейського Союзу та фор-
мування умов для вступу в НАТО [17].

Важливим є положення Стратегії, яке стосується забез-
печення національної безпеки у зовнішньополітичній сфе-
рі. Зокрема, відмовившись від політики позаблоковості, яка 
не забезпечила територіальної цілісності держави, Україна 
в середньостроковій перспективі спиратиметься на власні 
можливості та залишає за собою право обирати участь у си-
стемах колективної безпеки і оборони як спосіб гарантуван-
ня державного суверенітету і територіальної цілісності Укра-
їни, в першу чергу у співпраці з НАТО.

24.09.2015 р. Указом Президента України затверджено 
Рішення РНБО «Про нову редакцію воєнної доктрини України». 
Воєнна доктрина України є концептуальним документом, 
що аналізує сутність і характер сучасних воєнних конфлік-
тів, визначає принципи і шляхи запобігання їх виникненню, 
підготовку держави до загрози воєнного конфлікту, засто-
сування воєнної сили для захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності, інших життєво важливих націо-
нальних інтересів.

Нова воєнна доктрина України:
• визначає Російську Федерацію воєнним противником 
України та умови звільнення тимчасово окупованих 
територій України;
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• виходить із високої імовірності великомасштабного 
застосування проти України воєнної сили як головної 
загрози національній безпеці України у воєнній сфері;

• підтверджує відмову від політики позаблоковості та 
відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну 
інтеграцію;

• визначає ознаки виникнення збройного конфлікту 
всередині України, у тому числі інспірованого інозем-
ними державами;

• враховує збільшення ролі інформаційно-психологіч-
них операцій;

• наголошує на потребі удосконалення системи мо-
білізаційної підготовки і мобілізації та суттєвого 
збільшення професійної складової у Збройних Силах 
України та в інших військових формуваннях;

• формулює заходи з підготовки держави до оборони, не-
обхідні для відновлення державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності держави, а також завдання роз-
витку оборонного та безпекового потенціалу України як 
необхідної умови відсічі збройної агресії тощо [11].

Важливе нормативно-правове наповнення безпекового 
простору України містить Закон України «Про особливості 
державної політики по забезпеченню суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської облас-
тей» [4], який передбачає:

- звільнення тимчасово окупованих територій у Доне-
цькій та Луганській областях та відновлення на цих 
територіях конституційного ладу;

- захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб;

- забезпечення незалежності, єдності та територіальної 
цілісності України.

Серед багатьох нормативно-правових актів виокремлю-
ється Закон «Про національну безпеку України» [16], де зафік-
совані базові положення та чітко унормовані існуючі викли-
ки для України після анексії Криму та тимчасової окупації 



52

Збірник наукових праць. Випуск 1 (20), 2018

окремих територій Донецької і Луганської областей. У законі 
чітко визначено термінологію і подано трактування таких ка-
тегорій, як зокрема: воєнний конфлікт; воєнна безпека; громад-
ська безпека і порядок; державна безпека; демократичний цивіль-
ний контроль; загрози національній безпеці України; збройний 
конфлікт; національна безпека України; національні інтереси 
України; оборонне планування; оборонно-промисловий комплекс; 
планування у сфері національної безпеки; сектор безпеки і оборо-
ни; сили безпеки; стратегія національної безпеки та ін. 

Ст. 2 закону закріпляє положення правової основи дер-
жавної політики у сферах національної безпеки і оборони; 
ст. 3 – принципи державної політики у сферах національної 
безпеки і оборони. 

Так, основними принципами, що визначають порядок фор-
мування державної політики у сфері національної безпеки, заде-
кларовано:

· верховенство права, підзвітність, законність, прозо-
рість та дотримання засад демократичного цивільно-
го контролю за функціонуванням сектору безпеки і 
оборони та застосуванням сили;

· єдине управління у сферах національної безпеки і 
оборони з метою забезпечення належного реагуван-
ня на потреби Українського народу у сфері безпеки, 
ефективності виконання завдань, обов’язків та вико-
ристання ресурсів;

· дотримання норм міжнародного права, участь в інте-
ресах України у міжнародних зусиллях з підтримання 
миру і безпеки, міждержавних системах та механіз-
мах міжнародної колективної безпеки;

· розвиток сектору безпеки і оборони як основного ін-
струменту реалізації державної політики у сферах на-
ціональної безпеки і оборони [16].

Фундаментальними національними інтересами України є:
· державний суверенітет і територіальна цілісність, 
демократичний конституційний лад, недопущення 
втручання у внутрішні справи України;
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· сталий розвиток національної економіки, грома-
дянського суспільства і держави для забезпечення 
зростання рівня та якості життя населення;

· інтеграція України в європейський політичний, еко-
номічний, безпековий, правовий простір, набуття 
членства в Європейському Союзі та в Організації Пів-
нічноатлантичного договору, розвиток рівноправних 
взаємовигідних відносин з іншими державами [16].

Зазначимо, що зовнішня політика України реалізується з 
урахуванням об’єктивних геополітичних аспектів:

- Україна — європейська держава, тому вона повинна 
зміцнювати, розширювати всебічні зв’язки, відносини 
з державами Європи;

- Україна — колишня республіка СРСР, була тісно 
пов’язана з усіма його колишніми республіками, що 
потребує збереження та подальшого розвитку взає-
мовигідних відносин з ними;

- Україна — морська держава, що зумовлює необхід-
ність розвитку взаємовигідних відносин з країнами 
Чорноморського та Середземноморського басейнів;

- Україна не може забезпечити себе власними сиро-
винними ресурсами. Це примушує закуповувати їх за 
кордоном.

Центральними напрямами зовнішньої політики є:
- плідна робота в ООН, у спеціалізованих органах, уста-
новах, структурах та міжнародних організаціях. Укра-
їна бере участь у роботі практично всіх органів та уста-
нов ООН;

- зовнішньополітична дипломатична діяльність. Ди-
пломатичні відносини Україна встановлює на засадах 
рівноправності, невтручання у внутрішні справи одне 
одного, визнання територіальної цілісності та недо-
торканності існуючих кордонів;

- установлення, підтримка та всілякий розвиток еко-
номічних, культурних, науково-технічних відносин з 
усіма країнами світової спільноти, за винятком країн, 
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котрим за рішенням Ради Безпеки ООН оголошено 
економічну блокаду;

- участь України у вирішенні глобальних проблем су-
часного світу;

- збереження та подальше зміцнення добросусідських 
відносин із колишніми республіками СРСР;

- участь України розв’язанні складних та невідкладних 
військово-політичних проблем.

Практична реалізація зовнішньої політики України за-
безпечується під керівництвом Президента України, Кабіне-
том Міністрів України, Міністерством закордонних справ, ін-
шими центральними органами державної виконавчої влади 
на основі Конституції України [17].

Загрози національній безпеці України та відповідні прі-
оритети державної політики у сферах національної безпеки 
і оборони визначаються у Стратегії національної безпеки 
України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібер-
безпеки України, інших документах з питань національної 
безпеки і оборони, які схвалюються Радою національної без-
пеки і оборони України і затверджуються указами Прези-
дента України [16].

Суттєвим доповненням нормативно-правових до-
кументів є вироблення механізмів їх впровадження. В 
цьому плані слід відзначити  надзвичайно потужне дослі-
дження однодумців Горбуліна В.П., а саме Власюка О.С. (у 
співавторстві з Кононенком С.В.) «Актуальні аспекти вдоско-
налення моделі національної безпеки України» [1]. Їх досліджен-
ня присвячено питанню формування нової моделі національної 
безпеки України. Визначено особливості нинішньої моделі й ок-
реслено загальну структуру майбутньої. Запропоновано й апро-
бовано трискладову теоретико-методологічну схему розуміння 
й розбудови сфери національної безпеки: «базис – система – ін-
струмент». 

Цитовані науковці, дослідивши складові зовнішньополі-
тичних засад національної безпеки, відзначають, що зовніш-
ня політика сучасної держави, зокрема й української, роз-
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гортається на трьох базових рівнях: глобальному, регіональ-
ному, національно-державному. Головною метою зовнішньо-
політичної діяльності України на першому рівні є уникнення 
периферизації у міжнародних відносинах. Для України загроза пе-
риферизації була завжди актуальною, однак нині вона як ніколи 
очевидна. Відзначається, що національно-державний рівень віді-
грає ключову роль у системі зовнішньої політики й національної 
безпеки. Саме на цьому рівні концентрується потенціал держа-
ви, який надалі «розподіляється» між усіма трьома рівнями зов-
нішньополітичної активності [1].

Роль зазначеного потенціалу в реалізації державних ін-
тересів та пріоритетів зовнішньої політики й національної 
безпеки визначальна. Національно-державний рівень зов-
нішньої політики постає сферою розгорнення та відточування 
трьох основних інструментів зовнішньополітичної діяльності: 
дипломатії, збройних сил, пропаганди. Слабкість хоча б одного 
з них робить безсилою всю зовнішню політику.

Дипломатія. Вона була й залишається провідним засо-
бом зовнішньої політики, дію якого спрямовано на захист 
національних інтересів, досягнення зовнішньополітичних 
цілей, реалізацію пріоритетів національної безпеки мирним 
шляхом – передусім шляхом переговорів.

Збройні сили. Війна була й залишається невід’ємною 
частиною міжнародних відносин, які перманентно й об’єк-
тивно генерують її загрозу, перебуваючи в «тіні» війни. Від-
повідальна й миролюбна держава повинна зробити все, аби 
створити потужні збройні сили, а дипломатія цієї держави 
зобов’язана зробити все, аби не виникла потреба їх застосо-
вувати.

Для зіставлення задекларованих положень з реальним 
станом справ можемо звернутися до інтерв’ю міністра обо-
рони Полторака С.Т., який відзначав, що агресія на Донбасі 
після анексії Криму змусила Україну кардинально збільши-
ти чисельність своїх Збройних сил. 

Якщо на початок агресії вона становила 150 тис. осіб, то сьо-
годні службу несуть 255 тис. військовослужбовців, з яких лише 20 
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тис. осіб строкової служби. Підготовка сучасного військового – це 
великозатратні видатки. Для прикладу: Великобританія - 250 
тис. фунтів; Німеччина - 220 тис. євро; Польща - приблизно 100 
тис. євро; Росія - 83 тис. євро; Албанія - 20-25 тис. євро; Україна 
- торік 8 тис. євро, а в цьому році 12 тис. євро.

Бюджет Міністерства оборони також змінився за цей 
період: 2014 року бюджет Міноборони становив 27 млрд. 
грн.; у 2015 р. - 42 млрд. грн.; у 2016 р. - 57 млрд. грн.; у 2017 
р. - 64 млрд. грн.; цьогоріч - 86 млрд. грн. [18].

 Пропаганда. Зовнішньополітична пропаганда має на 
меті деморалізацію, перенавернення, здобуття прихильно-
сті, зміну настроїв громадськості держав – об’єктів пропаган-
дистських зусиль. Роль цього зовнішньополітичного засобу 
особливо зростає за умов інформаційної війни, що передує 
початку бойових дій та супроводжує їх надалі [1].

Як уже зазначалось, всебічний аналіз сучасного безпе-
кового простору України, зокрема причини і наслідки тим-
часової втрати контролю над окремими територіями Сходу, 
заходи України та проблеми з Росією досліджено в потуж-
ній монографії «Донбас і Крим: ціна повернення» за редак-
цією Горбуліна В.П. [3].  

У дослідженні визначено та обґрунтовано умови реін-
теграції та пріоритети відновлення Донбасу, повернення 
Криму, а також спрогнозовано сценарії майбутнього Украї-
ни в глобальному світі і забезпечення національної безпеки. 
Актуальність цього монографічного дослідження – над-
звичайна. Свідченням цього є потужні напрацювання щодо 
проблем:

- збройної агресії з боку Росії як стрес-тест для глобальної 
та національної безпеки;

- наслідків російської агресії на Донбасі;
- втрат України від анексії Криму;
- умов реінтеграції тимчасово окупованих територій; 
стратегії для Донбасу;

- сценарію та прогнозування щодо майбутнього повернення 
Криму та інше [3, c. 3-5].
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Вирішення  цих проблем надзвичайно непросте, але є «ма-
триця», відповідна «Дорожня карта», що оптимізує практичну 
організаторську і нормативно-правову складову діяльності пер-
шочергових зовнішньополітичних засад стратегії і нових форм 
національної безпеки України.

Враховуючи реальний стан речей в Україні, доцільно зо-
середитись на зміцненні й розвитку її регіональних позицій, 
що передбачає: повноцінну геостратегічну самореалізацію дер-
жави за трьома основними векторами – євроатлантичним 
(західним), євразійським (пострадянським), чорноморським 
(південним). Комплексне геополітичне розташування Україн-
ської держави повинне бути конвертоване в так само комплекс-
ну зовнішню політику. 

Безперечно, євроатлантична сфера становить головний 
об’єкт спрямування і «зону концентрації» українських зов-
нішньополітичних зусиль [1].

Ці напрями зовнішньої політики є пріоритетними і ви-
сувають конкретні нові завдання перед керівництвом україн-
ської держави, що є стратегічно важливими і не втрачають 
своєї актуальності [14, c. 7; 15; 21]:

- захист територіальної цілісності України;
- європейська інтеграція;
- належність до євроатлантичного цивілізаційного просто-
ру;

- боротьба з корупцією;
- створення міжнародної коаліції на підтримку України.
Слід зазначити, що, реалізуючи стратегію гарантування 

національної безпеки, Україна однозначно стала на позицію 
входження в майбутньому в європейський економічний і по-
літичний простір, а також у систему колективної безпеки та 
інтеграції в НАТО, що було зафіксовано в основних офіцій-
них документах нашої держави. Українське керівництво сьо-
годні цілком усвідомлює, що ЄС і НАТО є найбільш ефективною 
складовою системи, на основі якої формуватиметься нова архі-
тектура безпеки Європи.

Для забезпечення територіальної цілісності держави 
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керівництво України в 2015-2018 рр. активно співпрацювало 
з США як з ключовим партнером та союзником України в 
політичній, безпековій, економічній та енергетичній сферах. 

У жовтні минулого року створено новий урядовий офіс 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції, а та-
кож призначений глава місії України при НАТО. Було також 
проведено засідання комісії Україна-НАТО в Києві за участю 
генсека НАТО та Президента України [19; 13; 22; 12; 27].

У 2017 р. вдалося досягти остаточної ратифікації та на-
буття чинності Угоди про асоціацію, запровадження безвізового 
режиму  тощо [23; 10].

Проте успіхи в реалізації окремих розділів Угоди про 
асоціацію були повною мірою затьмарені фінансовим тек-
стом декларації саміту Східного партнерства. Відзначимо та-
кож посилення парламентської дипломатії. 

В той же час окремі законодавчі ініціативи спричинили 
погіршення двосторонніх відносин із рядом сусідніх країн, 
зокрема з Угорщиною, Польщею та Румунією. Про причини 
ускладнення та особливості двосторонніх відносин заявлено 
позицію МЗС України [8; 5; 24; 25; 9; 20; 7; 26].

Висновки. Дослідження актуальних аспектів зовніш-
ньополітичної діяльності із забезпечення національної без-
пеки України в умовах анексії Криму і тимчасово окупова-
них територій на сході України засвідчує необхідність:

1. Оперативного впровадження в життя Закону України 
«Про національну безпеку України» [16], враховуючи, 
що це стратегічна «дорожня карта», де визначено ос-
новні напрями роботи, мету і завдання, окреслено ко-
ординуючу роль та механізми в структурі виконавчої і 
законодавчої влади України.

2. Вдосконалення моделі національної безпеки України 
відповідно до існуючих проблем і викликів та органі-
зації її впровадження в життя владою та суспільством 
(пропозиції О.С. Власюка і С.В. Кононенка).

3. Відновлення «експертної дипломатії» і формулюван-
ня загального бачення Україною відносин із сусідніми 
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країнами; вирішення проблемних питань та викликів, 
що останнім часом виникають у стосунках із Поль-
щею, Угорщиною, Румунією.

4. «Запуску» роботи з сусідніми державами на регіо-
нальному рівні в рамках Карпатського єврорегіону 
як дієвої комунікативної площадки для вирішення 
існуючих проблем та відновлення ефективних форм 
транскордонного співробітництва в прикордонних 
регіонах України, Польщі, Угорщини, Румунії. 

5. Використання майже не задіяного потенціалу співро-
бітництва в рамках Східного партнерства.

6. «Перезапуску» роботи української дипломатії з ураху-
ванням сучасних викликів, термінового доопрацюван-
ня та прийняття закону «Про дипломатичну службу».

Перспективою подальших наукових розробок пробле-
матики зовнішньополітичних засад національної безпеки 
України є, на наш погляд, дослідження проблем безпеково-
го виміру в умовах анексії Криму та війни на сході України.

У той же час, досліджуючи цю проблематику, потрібно 
враховувати об’єктивну реальність існуючого сусідства. Слід 
пам’ятати, що ми знаходимося на перехресті геополітичних 
інтересів, на межі двох світів, потенційно конфліктних, у без-
посередній зоні суперечливого трикутника «США-ЄС-Ро-
сія». Україна завжди буде проміжним «санітарним» кордо-
ном, або «буферною зоною» цивілізаційного простору між 
західною і російсько-євразійською цивілізаціями.

Для натівської Європи східні кордони України є лінією 
розлому між Європою і Росією, а Росія вбачає в західних кордо-
нах України лінію розлому між НАТО і СНД – простором, який 
вважає зоною своїх інтересів. 

Враховуючи ці реалії, слід пам’ятати, що будь-яка по-
милковість чи навіть неточність при визначенні відповідних 
пріоритетів можуть мати вкрай негативні для нас наслідки [2]. 
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