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ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація. Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «національна безпека» у контексті 
національного законодавства і міжнародних зобов’язань України. Зазначено, що в умовах агресії 
Російської Федерації щодо України наукові дослідження фундаментальних понять у контексті 
національної безпеки мають практичне значення. На підставі аналізу законодавства показано динаміку 
змін визначення поняття «національна безпека». Проаналізовано визначення поняття «національна 
безпека» у країнах-членах Європейського Союзу. Визначено складові національної безпеки: державна, 
громадська, інформаційна, екологічна, економічна, транспортна, енергетична безпека, безпека особи. 
Розглянуто взаємозв’язок між національною безпекою держави, суспільства й особи. Зазначено, що 
відсутність визначення у поточному законодавстві поняття «національна безпека» пояснюється тим, 
що з урахуванням складності, багатоаспектності та динамічності цього поняття необхідне постійне 
оновлення та вдосконалення законодавчої бази.

Ключові поняття: національна безпека, державна безпека, громадська безпека, безпека особи, суб’єкти 
забезпечення національної безпеки.
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THE CONCEPT OF NATIONAL SECURITY  
AS AN ADMINISTRATIVE AND LEGAL CATEGORY

Abstract. Theoretical approaches to the definition of "national security" in the context of national legislation 
and international obligations of Ukraine are considered. It is noted that under conditions of aggression of the 
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Russian Federation concerning Ukraine, scientific researches of fundamental concepts in the context of national 
security have practical value. Based on the analysis of the legislation, the dynamics of changes in the definition 
of "national security" is presented. The definitions of the term «national security» in the member states of the 
European Union are analyzed. The components of national security are determined: state, public, information, 
ecological, economic, transport, energy security, personal security. The mutual connection between national 
security of the state, society and the person is considered. The lack of the definition in the current legislation of 
the concept of "national security" is explained by the fact that the complexity, versatility and dynamism of this 
concept need constant updating and improvement of the legislative base. An important place in the definition 
of national security in relation to other subjects of the multidimensional content of the studied concept of 
"national security" has an administrative-legal aspect, as a feature of national security from an administrative-
legal standpoint is one of the parties to administrative-legal relations in the field of these relations. However, 
not defining this concept in the normative and legal framework allows adapting the approach to changing 
circumstances, operating differently with this category in the actual conditions.
Key concepts: national security, state security, public security, personal security, subjects of national security.
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Вступ
Протягом усієї історії розвитку людства питан-
ням забезпечення безпеки надавалося першо-
рядне значення. Процес виникнення, станов-
лення та розвитку держави як політичної орга-
нізації суспільства свідчить про те, що нее-
фективна адміністративно-правова діяльність 
державних органів у боротьбі з зовнішніми та 
внутрішніми загрозами породжує у громадян 
страх, невпевненість, підриває довіру насе-
лення до владних інститутів. Це призводить до 
непоправних втрат. Сьогодні Україна зіткну-
лася з безпрецедентним політичним, економіч-
ним, психологічним і військовим тиском з боку 
Російської Федерації, що призвело до окупації 
частини території України й анексії Криму. 

Це випробовує на міцність національну 
систему забезпечення національної безпеки 
держави, яка змушена функціонувати в постій-
ному режимі протидії переважно штучно 
створеним, але дуже небезпечним зовнішнім 
і внутрішнім загрозам. Указана проблематика 
має особливе значення не тільки для практики 
забезпечення національної безпеки демокра-
тичної держави, а й для національної юри-
дичної науки, формування наукової концепції 
адміністративно-правового забезпечення наці-
ональної безпеки з урахуванням досвіду країн-
членів НАТО і Європейського Союзу. 

Проблеми національної безпеки, зокрема
стосовно визначення поняття «національ на без-
пека» як адміністративно-правової категорії, 
досліджували українські вчені: В. Б. Авер’я нов, 
О. Ф. Андрійко, І. В. Арістова, О. М. Бандурка,
О. О. Бандурка, В. Т. Білоус, Ю. П. Битяк, І. С. Брат-
ков, В. М. Гаращук, Є. В. Додін, В. О. Заросило,
С. Ф. Константінов, Р. А. Калюжний, С. В. Ківа-
лов, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, О. В. Ко- 
пан, А. Т. Комзюк, В. В. Конопльов, О. В. Кузь-
менко, В. Я. Настюк, В. А. Ліпкан, В. І. Олефір, 
О. І. Остапенко, А. М. Подоляк, В. П. Пєтков, 

Т. О. Проценко, Л. А. Савченко, М. М. Тищенко, 
В. К. Шкарупа, І. М. Шопіна, Х. П. Ярмакі, 
О. Н. Ярмиш та ін.

Прагненням України вступити до НАТО 
та Європейського Союзу чиниться військо-
вий, політичний, економічний тиск Російської 
Федерації, що зумовлює необхідність поси-
лення національної безпеки. Отже, проблема-
тика національної безпеки держави, зокрема 
щодо понятійного апарату, потребує подаль-
шого розвитку та дослідження.

Метою статті є дослідження поняття 
національної безпеки як адміністративно-пра-
вової категорії.

1. Поняття категорії «національна безпека»
Різновидом загальної категорії «безпека» є 
поняття «національна безпека». В Україні нау-
кове розроблення проблем забезпечення націо-
нальної безпеки активно відновилося в працях 
учених (юристів, військових, філософів, соціо-
логів, політологів), починаючи з 1990-х років, 
і триває досі. Його результати є в основі док-
тринальних офіційних документів, що мають 
важливе значення для держави.

Уперше в історії країни прийнято й офі-
ційно опубліковано: Закон України «Про 
основи національної безпеки» (втратив чин-
ність у зв’язку з прийняттям Закону «Про наці-
ональну безпеку України»); Концепції (основи 
державної політики) національної безпеки 
України; Стратегії національної безпеки Укра-
їни, Послання Президента України Верховній 
Раді України «Україна в 2006 році: внутрішнє і 
зовнішнє становище та перспективи розвитку» 
щодо реформування сектору безпеки [1–5].

Крізь призму захищеності життєво важли-
вих національних інтересів розглядає поняття 
національної безпеки А. Г. Мосейко. На думку 
вченого, під національною безпекою слід розу-
міти захищеність життєво важливих інтересів 
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особи, суспільства і держави, національних 
цінностей, способу життя від широкого спек-
тра зовнішніх і внутрішніх загроз, різних за 
своєю природою [6, с. 44]. Національні інтер-
еси охоплюють державний суверенітет і тери-
торіальну цілісність, демократичний консти-
туційний лад, недопущення втручання у вну-
трішні справи України; сталий розвиток націо-
нальної економіки, громадянського суспільства 
й держави для забезпечення зростання рівня 
та якості життя населення; інтеграцію Укра-
їни в європейський політичний, економічний,  
безпековий, правовий простір, набуття член-
ства в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору, розвиток рів-
ноправних взаємовигідних відносин з іншими 
державами, матеріальну, інтелектуальну, духо-
вну власність як основу існування та прогре-
сивного розвитку [6, с. 47].

Для цього необхідне державне цілепокла-
дання здійснюваної політики та заходів, спря-
мованих на оперативне запобігання небезпеч-
них станів і глибоких кризових процесів, що 
створюють загрозу розвитку чи існуванню цих 
соціальних об’єктів. Державне цілепокладання 
покликане стимулювати концентрацію полі-
тичної волі, зусиль суспільства та передбачува-
них ресурсів навколо досягнення національних 
цілей і їх захисту.

Д. О. Беззубов пише, що є два види кате-
горії феномена національної безпеки в соціумі: 

1. Пасивна категорія національної безпеки, 
тобто національна безпека в собі як певний 
стан оточуючого середовища, за якого відсутня 
небезпека. Водночас втручання суб’єктів не є 
обов’язковим або необхідним, система апріорі 
передбачає відсутність небезпеки, загрози чи 
ризику. 

2. Активна категорія національної безпеки, 
тобто національна безпека, виявляється у вза-
ємодії з антагоністичними поняттями «небез-
пека», «загроза» або «ризик» і характеризу-
ється діями суб’єктів соціуму для досягнення 
безпечного стану чи управління системою з 
метою уникнення виникнення ситуації небез-
пек, загроз і ризиків. 

3. Нейтральна категорія національної без-
пеки передбачає встановлення одночасного 
стану безпеки суспільства з діяльністю щодо 
моніторингу стану загроз і небезпек у майбут-
ньому періоді [7, с. 48].

У науковій літературі до 2015 року просте-
жувалася думка, що національна безпека – це 
синтез державної безпеки та громадської без-
пеки, де державна безпека є засобом, а громад-
ська безпека – метою визначення та захисту 
життєво важливих інтересів громадян. Дуже 
часто в оцінках дослідників поняття «націо-

нальна безпека» та «державна безпека» вжива-
ються як синоніми, обидва ці поняття належать 
до тих, хто не має точного визначення.

А. Г. Мосейко, посилаючись на В. М. Крив-
цова та І. Ф. Усатюка, зазначає, що важливе 
місце у визначенні багатовимірного змісту 
досліджуваного поняття має адміністративно-
правовий аспект, оскільки особливістю наці-
ональної безпеки з адміністративно-правових 
позицій є те, що однією зі сторін адміністра-
тивно-правових відносин є відповідний носій 
владних повноважень у сфері національної 
безпеки щодо інших суб’єктів цих відносин  
[6, с. 45; 8, с. 65]. 

Численні точки зору фахівців після науко-
вої систематизації вперше в історії України 
лягли в основу визначень понять національ-
ної безпеки і суміжних термінів у важливих  
документах держави: Концепції (основи дер-
жавної політики) національної безпеки Укра-
їни; Законі України «Про основи національної 
безпеки України», Стратегії національної без-
пеки України [2; 3; 5].

Важливо мати на увазі, що поняття «націо-
нальна безпека» є динамічним, а не статичним 
феноменом, тому не тільки може, а й повинно 
змінюватися, коригуватися у визначеннях через 
певний час.

Унаочнимо наше твердження на прикладі 
витягів із перелічених програмних докумен-
тів. У Концепції (основах держаної політики) 
національної безпеки України від 16 січня 1997 
року йдеться: «Національна безпека України як 
стан захищеності життєво важливих інтересів 
особи, суспільства та держави від внутрішніх 
і зовнішніх загроз є необхідною умовою збере-
ження та примноження духовних і матеріаль-
них цінностей» [3].

У Законі України «Про основи національ-
ної безпеки України» вказано, що національна 
безпека – захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави, за якої забезпечуються сталий розви-
ток суспільства, своєчасне виявлення, запобі-
гання і нейтралізація реальних та потенційних 
загроз національним інтересам у сферах пра-
воохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
прикордонної діяльності та оборони, мігра-
ційної політики, охорони здоров’я, охорони 
дитинства, освіти та науки, науково-технічної 
та інноваційної політики, культурного розви-
тку населення, забезпечення свободи слова та 
інформаційної безпеки, кібербезпеки та кібер-
захисту, соціальної політики та пенсійного 
забезпечення, житлово-комунального госпо-
дарства, ринку фінансових послуг, захисту 
прав власності, фондових ринків і обігу цін-
них паперів, податково-бюджетної та митної 
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політики, торгівлі та підприємницької діяль-
ності, ринку банківських послуг, інвестиційної 
політики, ревізійної діяльності, монетарної та 
валютної політики, захисту інформації, ліцен-
зування, промисловості та сільського госпо-
дарства, транспорту та зв’язку, інформаційних 
технологій, енергетики та енергозбереження, 
функціонування природних монополій, вико-
ристання надр, земельних та водних ресурсів, 
корисних копалин, захисту екології і навко-
лишнього природного середовища та інших 
сферах державного управління при виникненні 
негативних тенденцій до створення потенцій-
них або реальних загроз національним інте-
ресам [2]. 

У Стратегіях національної безпеки Укра-
їни 2007, 2012, 2015 та 2020 років не дається 
визначення національної безпеки. 

Національна безпека охоплює оборону 
країни та всі види безпеки, передбачені Кон-
ституцією України та законодавством України, 
насамперед державну, громадську, інформа-
ційну, екологічну, економічну, транспортну, 
енергетичну безпеку, безпеку особи.

2. Складові національної безпеки 
На нашу думку, термін «національна безпека» 
спеціально не визначено в законодавстві кра-
їни. У цьому питанні є послідовна політика 
Кабінету Міністрів України та практика Верхо-
вної Ради не давати визначення терміна, щоб 
зберегти гнучкість, необхідну для того, аби 
вживання терміна могло бути адаптоване до 
обставин, що змінюються.

У законодавстві країн-членів Європей-
ського Союзу Франції, Італії, Іспанії, пред-
ставників латинської гілки романо-германської 
правової сім’ї, в необхідних випадках викорис-
товується термін «публічна безпека», який у 
цих державах є синонімом термінів «громад-
ська безпека» та «національна безпека», що 
застосовується в законодавстві України, Вели-
кобританії та США.

На думку дослідників, термін «національна 
безпека» докладно не визначається законодав-
цем у низці країн ЄС тому, щоб максимально 
полегшити практичне виконання службових 
обов’язків військовослужбовцям і поліцей-
ським, оскільки, на думку французьких, італій-
ських та іспанських правознавців, цей термін 
є невизначеним правовим поняттям, похідним 
від поняття «безпека». У Федеративній Респу-
бліці Німеччина вчені-юристи та законодавці 
дійшли аналогічного висновку. На думку вче-
них ФРН, громадська безпека і порядок є неви-
значеними правовими поняттями. Це означає, 
що не може бути зафіксовано законом те, що в 
конкретному випадку слід розуміти під громад-

ською безпекою і порядком, тобто те, що охоро-
няється поліцією.

Потрібно зазначити, що законодавче регу-
лювання в країнах Європейського Союзу має 
низку особливостей, оскільки в цих державах 
є місцева поліція, поліція суб’єктів федерації, 
що відображається на правовому регулюванні 
діяльності органів поліції [11, c. 32].

Громадська безпека – це система суспіль-
них відносин, яка в своїй основі ґрунтується 
на дотриманні соціальних норм: норм права, 
моралі, корпоративних норм, звичаїв тощо  
[12, c. 215]. Порядок проведення огляду гро-
мадської безпеки та цивільного захисту МВС 
зазначає, що громадська безпека – це захи-
щеність життєво важливих для суспільства 
та особи інтересів, прав і свобод людини від 
протиправних посягань, надзвичайних ситуа-
цій, які створюють загрозу спричинення шкоди 
життю, здоров’ю та майну значної кількості 
осіб [13]. 

Погляди українських учених і їх британ-
ських, американських, німецьких, французь-
ких, іспанських й італійських колег на поняття 
«безпека» та «національна безпека» за змістом 
доволі близькі, незважаючи на наявні відмін-
ності у формулюваннях, істотно та принципово 
не відрізняються.

На нашу думку, більш конкретними різно-
видами правової дефініції «безпека», що спів-
відносяться з нею як категорії «загальне» й 
«особливе», є поняття «національна безпека», 
«державна безпека», «громадська безпека», 
«безпека особи», а похідними від них – «вій-
ськова безпека», «економічна безпека», «інфор-
маційна безпека» і інші види безпеки, виділені 
в окремий вид у численних наукових працях 
українських та зарубіжних фахівців залежно 
від об’єкта захисту, сфери суспільних відно-
син, видів практичної діяльності різних дер-
жавних органів.

Хоча дефініції «державна безпека», «гро-
мадська безпека», «безпека особи» вказані 
поряд з економічною, військовою, інформацій-
ною, екологічною та іншими видами безпеки, 
виділеними залежно від сфер діяльності різ-
них органів держави як різновид національної 
безпеки, але вони, на відміну від перелічених 
видів безпеки, які поділяють родове поняття 
«національна безпека», пронизують всі указані 
види безпеки, маючи власний об’єкт захисту.

Безпека держави безпосередньо пов’язана 
з обороною країни від зовнішньої агресії, всі 
інші трактування державної безпеки були 
похідними від конституційної.

На нашу думку, категорії «державна без-
пека», «громадська безпека» і «безпека особи» 
є складовими, горизонтальним зрізом поняття 
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національної безпеки та взаємопов’язані між 
собою. Водночас доцільно розрізняти поняття 
«безпека особи» й «особиста безпека».

У. М. Нор відмінність між цими поняттями 
бачить тільки в тому, що при особистій безпеці 
сукупність суспільних відносин спрямована на 
захист конкретного життя, здоров’я, тілесної 
недоторканності, свободи людини від проти-
правних посягань, скоєних із застосуванням або 
спробою застосування насильства або з погро-
зою застосування насильства, а безпека особи 
передбачає невизначене коло осіб [14, с. 176].

Незважаючи на еволюцію у визначеннях 
поняття національної безпеки, як динамічного, 
а не статичного феномена, зафіксованого в нор-
мах законодавчих і підзаконних нормативно-
правових актів України, незмінними залиша-
ються її об’єкти: особа, суспільство та дер-
жава. У такій послідовності в демократичній 
правовій державі, якою є Україна, здійснюється 
захист від зовнішніх і внутрішніх загроз жит-
тєво важливих інтересів цих елементів тріади.

На першому місці особа, її конституційні 
права і свободи, гідна якість і рівень життя 
людей, можливість вільного прогресивного 
розвитку, самовираження на загальне благо.

Уперше за всю тисячолітню історії країни, 
після прийняття демократичної Конституції 
України, громадянин у Незалежній Україні – це 
повноправний творець, який у межах закону 
реалізує потреби, вільно обирає на основі пря-
мих виборів при рівному та таємному голосу-
ванні достойного кандидата з альтернативних 
Президента країни, депутатів до представниць-
ких органів влади усіх рівнів, вступає в полі-
тичні партії та громадські об’єднання, реально 
користується всіма правами і свободами, нада-
ними Конституцією України.

На другому місці є суспільство, його 
інститути – партії, з відмінними ідеологіями; 
церква, яка дає можливість реалізовувати релі-
гійні потреби віруючих різних конфесій; різні 
громадські організації, які реалізують у межах 
закону свої цілі; вільна преса, радіо і телеба-
чення з повною відсутністю цензури та можли-
вістю висловитися окремому громадянину про 
нагальні проблеми, опозиційним політикам, 
представникам партії влади.

На третьому місці держава – основи кон-
ституційного ладу, суверенітет і територіальна 
цілісність, здатність проводити незалежну 
зовнішню політику, що забезпечує, відповідно 
до норм міжнародного права та національного 
законодавства, ефективну реалізацію на міжна-
родній арені національних інтересів. Хоча дер-
жава як об’єкт безпеки виступає на третьому 
місці, вона як суб’єкт, що забезпечує націо-
нальну безпеку, серед суб’єктів забезпечення 

безпеки є першою і основною, а суспільство 
і окремі громадяни в питаннях забезпечення 
безпеки надають державним органам необ-
хідну допомогу та сприяння.

Особа, суспільство і держава є одночасно 
об’єктами та суб’єктами забезпечення націо-
нальної безпеки. Вони повинні взаємодіяти в 
межах чинного законодавства на основі демо-
кратичних процедур. 

Суб’єктами забезпечення національної 
безпеки є особа, суспільство і держава, але в 
зворотній послідовності: основним суб’єктом є 
держава, яка в особі своїх органів, сил і засо-
бів забезпечує відповідно до Конституції та 
національного законодавства безпеку кожного 
громадянина на території України, а за її меж-
ами гарантує захист і заступництво; громадяни 
і суспільство як суб’єкти безпеки надають мож-
ливе необхідне сприяння відповідним держав-
ним органам при подоланні загроз національ-
ній безпеці, держава, забезпечує правовий і 
соціальний захист відповідно до законодавства 
України.

Стратегія Європейського Союзу із зовніш-
ньої і безпекової політики містить важливий 
напрям – «працювати з ключовими партнерами, 
державами і регіональними об’єднаннями, 
які поділяють погляди ЄС». За цим критерієм 
Україна є важливим партнером ЄС на Сході  
[15, с. 32]. Україна зазначена саме в розділі 
«Європейська система безпеки» у контексті 
протидії агресії Росії, що підтверджує її клю-
чову важливість для безпеки Європейського 
Союзу та визначає перспективність такого 
виміру спів праці. 

Висновки
Різновидами правової дефініції терміна «без-
пека», що співвідносяться з нею як категорії 
«загальне», «приватне», «особливе», «окреме», 
«одиничне», є поняття «національна без-
пека», «державна безпека», «громадська без-
пека», «безпека особистості», а похідними від 
них – «військова безпека» та інші види без-
пеки. Вони повинні визначатися залежно від 
об’єкта захисту, сфери суспільних відносин 
і видів практичної діяльності різних спеціа-
лізованих органів виконавчої влади держави. 
Взаємопов’язані між собою правові категорії 
«державна безпека», «громадська безпека» і 
«безпека особи» є складовими, горизонталь-
ним зрізом поняття національної безпеки. Роз-
різняють «зовнішню національну безпеку» 
і «внутрішню національну безпеку». Чітке 
визначення поняття «національна безпека», яке 
є важливим різновидом загальної категорії без-
пеки, закріплено в Законі України «Про основи 
національної безпеки України», що втратив 
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чинність із прийняттям Закону України «Про 
національну безпеку України» [1; 2]. 

Важливе місце у визначенні багатовимір-
ного змісту досліджуваного поняття «націо-
нальна безпека» має адміністративно-правовий 
аспект, оскільки особливістю національної без-
пеки з адміністративно-правових позицій є те, 
що однією зі сторін адміністративно-правових 
відносин є відповідний носій владних повнова-
жень у сфері національної безпеки щодо інших 
суб’єктів цих відносин. 

Відсутність визначення поняття «націо-
нальна безпека» у поточному законодавстві 
пояснюється тим, що, з урахуванням склад-

ності, багатоаспектності та динамічності цього 
поняття, необхідне постійне оновлення та вдо-
сконалення законодавчої бази. Однак невизна-
чення цього поняття в нормативно-правовій базі 
дає змогу адаптувати підхід відповідно до обста-
вин, що змінюються, по-різному оперувати цією 
категорією в реально створених умовах.

Перспектива наступних наукових розвідок 
полягає у тому, що поняття національної без-
пеки трансформується залежно від зовнішніх і 
внутрішніх умов, в яких є Українська держава. 
Це, своєю чергою, вимагає постійних наукових 
досліджень у зазначеній сфері. 
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