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У статті розглянуто проблематику державної безпеки в контексті об'єктної уваги державного
управління. На підставі опрацювання сукупності підходів до трактування поняття "державної
безпеки" сформовано та умотивовано авторське бачення цього терміну, під яким пропонуєть�
ся розуміти такий стан захищеності різновекторних інтересів держави та її простої кластерної
одиниці — громадянина, за якого забезпечується ефективне функціонування всіх сфер, галу�
зей, інституціональних секторів (у тому числі їх одиниць), механізмів загалом та реалізація влас�
не функцій та повноважень інституту держави зокрема з метою їх подальшого розвитку в умо�
вах мінливого середовища, зовнішніх та внутрішніх загроз. У контексті ідентифікації складо�
вих державної безпеки шляхом критичного аналізу підходів до складових державної безпеки,
беручі до уваги тенденції розвитку сучасного суспільства (глобалізаційні процеси, сформовані
та прийняті до реалізації усіма країнами світу, цілі сталого розвитку, перехід людства до фази
інформаційного суспільства та шостого технологічного устрою тощо) запропоновано таку су�
купність складових державної безпеки: безпека загальнодержавого управління; політична без�
пека; економічна безпека; військова безпека; безпека громадського та правового порядку; соц�
іально�гуманітарна безпека; інформаційно�комунакаційна безпека; ресурсно�екологічна без�
пека; техніко�техногенна безпека; міжнародно�дипломатична безпека.

The article considers the issue of state security in the context of the objective attention of the
public administration system, as an objective necessity for the existence of modern Ukrainian society.
Given the philosophical understanding of the concept of "security", taking into account the presented
positions on the interpretation of the concept of "state security" formed and motivated the author's
vision of this term which is proposed to understand such a state of protection spheres, industries,
institutional sectors (including their units), mechanisms in general and the implementation of the
actual functions and powers of the institution of the state in particular for their further development
in a changing environment, external and internal threats. The proposed approach allows to emphasize
the content of the concept, as a logically related set of relevant objects, in the context of the prevailing



73

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Обрання Україною нового вектору розвитку на за�

садах незалежності та активізації процесів прямого до�

лучення до всіх сфер життя західної світової спільноти

викликало потребу в суцільній перебудові механізмів

держави і, перед усім, підсистеми державного управлі�

ння. Такий запит суспільства потребував оновленого

визначення об'єктного поля державного управління, що

являє собою сукупність перебуваючих під управлінсь�

ким впливом держави сфер та галузей суспільного жит�

тя.

Традиційно одним із центральних об'єктів держав�

ного управління будь�якої країни виступає державна

безпека. Втім, попри усталеність останнього явища,

його складові, а отже, пріоритети постійно видозміню�

ються; ця тенденція найбільш яскраво проявилось в

останні десятиріччя на тлі глибинного прискорення гло�

бальних, регіональних та локальних змін різнопро�

фільного характеру. Так, наразі в усьому світі гостро

постали питання кібернетичної, епідіміологічної, біо�

логічної, економічної, техногенної, військової безпе�

ки, які потребують нагального вирішення через кон�

солідацію зусиль всього людства. Останнє можливе

виключно за умов посилення безпосереднього керів�

ництва з боку держави, яке в свою чергу (що і проде�

монстрували світові події останніх років), вочевидь

потребує модернізації на науково обгрунтованих за�

садах.

 За цих умов важливого значення набуває дослід�

ження питань державної безпеки загалом та її складо�

вих зокрема в контексті об'єктної уваги деравного управ�

ління.

philosophical nature of the phenomenon of "security", leaving open the "scope" of the concept itself,
which is reasonably considered within the components of state security.In the context of identifying
the components of state security through critical analysis of approaches to the components of state
security, taking into account the trends of modern society (globalization processes formed and
adopted by all countries) Sustainable Development Goals, the transition of humanity to the information
society the following set of components of state security is proposed: security of national government;
political security; economic security; military security; security of public and legal order; social and
humanitarian security; information and communication security; resource and environmental
security; technical and technogenic safety; international diplomatic security. The presented
developments will contribute to the further formation of the theoretical basis of the science of public
administration in the field of public security and the development and development of its organizational
and methodological provisions.

Ключові слова: держава, суспільство, державне управління, національна безпека, державна безпека,

загроз.

Key words: state, threats, public administration, National security, state security, society.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблематикою теоретичных засад державного уп�

равління у різні часи переймались такі вчені: О. Борисен�

ко, C. Бєла, А. Дєгтяр, С. Домбровська, О. Євсюков,

О. Іляш, В. Коврегін, С. Майстер, С. Полторак, А. Пома�

зи�Пономаренко, І. Приходько, В. Садковий, Г. Ситник,

В. Степанов, Д. Юрковський та інші. Питання державного

управління державною безпекою досліджували: М. Поте�

бенько, В. Гончаренко, М. Мельник, М. Хавронюк, С. Яцен�

ко, С. Гордієнко, В. Пилипчук, І. Корж, О. Вовк, В. Чумак,

В. Настюк, А. Янчук, І. Козьяков, М. Медвідь, М. Баюк,

А. Янчук, В. Чумак, Б. Берданський, Н. Серьогіна, Г. Куц.

Попри їх значні надбання в цій науковій сфері чіткої фор�

мулювання поняття "державної безпеки" та систематизації

складових державної безпеки не відбулося, що усклад�

нює формування методичних підходів власне до визначен�

ня, оцінки та контролю останніх.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є формування основної позиції по�

нятійної складової науки про державне управління в

сфері державної безпеки — терміну "державна безпе�

ка" — та складових останньої.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасний етап розвитку цивілізаційного світу на тлі

процесів глобалізації, стрімкого розвитку інформацій�
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них технологій, багато— вимірності та варіантності не

тільки суспільного життя, а й кризових явищ вирізняєть�

ся наявністю безлічі різнобічних факторів невизначе�

ності, загроз та ризиків. За цих умов формування ме�

ханізмів у сфері державної безпеки є запорукою стійко�

го розвитку не тільки окремої держави, а й будь�якої

інституційної одиниці. Поняття державної безпеки є

складним і багатогранним. Розглянемо власне його,

його характеристику та складові.

Передусім звернімося до вітчизняного законодав�

ства, в межах якого Закон України "Про національну

безпеку України" пропонує поняття як національної, так

і державної безпеки відповідно [1]: "національна без�

пека України — захищеність державного суверенітету,

територіальної цілісності, демократичного конституцій�

ного ладу та інших національних інтересів України від

реальних та потенційних загроз; державна безпека —

захищеність державного суверенітету, територіальної

цілісності і демократичного конституційного ладу та

інших життєво важливих національних інтересів від ре�

альних і потенційних загроз невоєнного характеру".

Зазначимо, що різниця між цими поняттями фактично

полягає у акцентуванні щодо державної безпеки на за�

грозах невоєнного характеру. Також варто відмітити,

що не досить зрозумілим вбачається єдина згадка про

державну безпеку в статті 1 "Визначення термінів" ви�

щевказаного Закону і повне ігнорування цього поняття

за основним текстом останнього.

Енциклопедичні видання пропонують під держав�

ною безпекою розуміти "сукупність умов та інститутів,

які покликані гарантувати суверенітет держави, охоро�

ну/захист її теріторії, населення, державних інститутів

та зовнішніх загроз. Державна безпека також розумі�

ється як стан рівноваги між військовим і соціально�еко�

номічним потенціалом країни та комплексом загроз,

здатних призвести до конфлікту. …Ключовими компо�

нентами у системі державної безпеки вважається сила/

потенціал держави. Традиційно вона визначається

рівнем економічного розвитку країни, характеристика�

ми збройних сил, інфраструктурою держави та людсь�

ким потенціалом. ….. У системі державної безпеки ви�

діляють зовнішні та внутрішні складові ….до держав�

ної безпеки відносять питання безпеки екології, енер�

гетики, інформації, соціальної тощо" [2, с. 202—203].

Хронологічно у більш ранніх публікаціях вітчизняні

автори таких чином трактували поняття державна без�

пека:

— "стан захищеності корінних підвалин суспільства,

державних інститутів, необхідних для виконання дер�

жавою своїх функцій з управління загальнозначущими

справами суспільства" (М. Потебенько, В. Гончаренко,

2001) [3, с. 16];

— "захищеність державного суверенітету, консти�

туційного ладу, територіальної цілісності України, її еко�

номічного, науково�технічного й оборонного потенціа�

лу, державної таємниці, правопорядку, державного кор�

дону, життєво важливої інфраструктури та населення...

(М. Мельник, М. Хавронюк, 2001) [4, с. 111];

— "стан захищеності державної влади, сувереніте�

ту, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою

народу, громадської злагоди, довкілля, національної та

релігійної рівності" (С. Яценко, 2003) [5, с. 21];

— "різновид національної безпеки, що передбачає

спроможність держави забезпечувати стабільне функ�

ціонування державних та суспільних інституцій, а також

стан їхньої захищеності від потенційних і реальних за�

гроз" (С. Гордієнко, 2003) [6, с. 116];

— "захищеність державного суверенітету, консти�

туційного ладу, територіальної цілісності, економічно�

го, науково�технічного та оборонного потенціалу Украї�

ни від зовнішніх і внутрішніх загроз, розвідувальних, те�

рористичних та інших протиправних посягань спеціаль�

них служб іноземних держав, а також організованих

злочинних організацій, окремих груп та осіб на життє�

во важливі інтереси України" (В. Пилипчук, 2006) [7,

с. 19].

Останнє десятиріччя в науковій сфері відзначилось

такими підходами до визначеня поняття "державної

безпеки":

— "….збалансований стан функціонування держа�

ви як політичного інституту влади, який досягається

шляхом прогнозування, попередження, виявлення та

мінімізації негативного впливу існуючих і ймовірних заг�

роз основним ознакам держави (насамперед, інститу�

там державної влади, територіальній цілісності, сувере�

нітету, грошово�кредитній та податковій системам) і

дозволяє державі ефективно реалізовувати своє со�

ціальне призначення щодо забезпечення подальшого

розвитку особи (громадянина), суспільства та держа�

ви" (І. Корж, 2012) [8, с. 74];

— "..складова національної безпеки (разом з таки�

ми елементами як: воєнна безпека; генетична безпека;

геополітична безпека; гуманітарна безпека; екологічна

безпека; економічна безпека; епідемічна безпека; ет�

нічна безпека; інформаційна безпека; космічна безпе�

ка; науково�технічна безпека; ноосферна безпека; про�

довольча безпека; психологічна безпека; радіаційна

безпека; соціальна безпека; техногенна безпека), стан

захищеності державної влади, суверенітету, територі�

альної цілісності, громадської злагоди, що забезпе�

чується діяльністю державних органів і законодавчо, і

реально" (О. Вовк, 2013) [9, с. 46—47];

— "….система гарантій, що передбачає збалансо�

ваний стан функціонування держави, під яким маємо на

увазі стан міцності та непорушності державного і су�

спільного ладу держави, її територіальної цілісності й

незалежності у визначенні зовнішньої та внутрішньої

політики. Це передбачає і стан захищеності, гарантова�

ний системою суспільних відносин та здатністю держа�

ви протистояти глобальним викликам і ворожим діям

суб'єктів міжнародних відносин" (В. Чумак, 2014) [10,

с. 102];

— "…система загальних та спеціальних заходів, які

забезпечують надійне та стабільне існування держави

як політичної організації всього суспільства, а також

забезпечує її захист від реальних і потенційних загроз

(ризиків) зовнішнього та внутрішнього характеру, які

здатні завдавати шкоди її нормальному функціонуван�

ню" (В. Настюк, 2015) [11, с. 56];

— "...форма (вид) забезпечення національної без�

пеки, яка реалізується державними інститутами з вико�

ристанням розвідувальної, контррозвідувальної та опе�

ративно�розшукової діяльності з метою охорони та за�

хисту державного суверенітету, незалежності, консти�
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туційного ладу, територіальної цілісності, економічно�

го, науково�технічного та оборонного потенціалу Украї�

ни, її державного управління та національних інтересів

від зовнішніх та внутрішніх загроз з боку розвідуваль�

них, терористичних та інших протиправних посягань

спеціальних служб іноземних держав, організованих

злочинних угруповань, окремих осіб та протидії скоєн�

ню кримінальних корупційних правопорушень, які ста�

новлять загрозу національній безпеці України" (А. Ян�

чук, 2016) [12, с. 345];

— "…збалансований стан функціонування держа�

ви як універсальної політичної форми організації прав�

ління, котра характеризується суверенною владою, по�

літичним і публічним характером, спрямованими на за�

безпечення захищеності державного суверенітету, кон�

ституційного ладу, територіальної цілісності, економіч�

ного, науково�технічного та оборонного потенціалу

України від зовнішніх і внутрішніх загроз, розвідуваль�

них, терористичних та інших протиправних посягань

спеціальних служб іноземних держав" (І. Козьяков,

2019) [13, с.163].

Проведення семантичного аналізу представлених

характеристик поняття "державна безпека" свідчить про

існування значної кількості підходів, які можна предста�

вити наступним чином (рис.1).

Зважаючи на філософське розуміння поняття "без�

пека" з урахуванням представлених позицій щодо трак�

тування поняття "державної безпеки", пропонується

під останньою категоріє розуміти такий стан захище�

ності різновекторних інтересів держави та її простої

кластерної одиниці — громадянина, за якого забез�

печується ефективне функціонування всіх сфер, галу�

зей, інституціональних секторів (у тому числі їх оди�

ниць), механізмів загалом та реалізація власне функцій

та повноважень інституту держави зокрема з метою їх

подальшого розвитку в умовах мінливого середовища,

зовнішніх та внутрішніх загроз. Запропонований пев�

ним чином уніфікаційний підхід дозволяє досить кон�

кретно акцентувати на змісті поняття, як логічно по�

в'язаній сукупності відповідних об'єктів, у контексті

превалюючої філософської природи явища "безпека",

залишаючи відкритим "обсяг" власне поняття задля

подальшої більш грунтовної деталізації його характе�

ристики в сегменті теоретичних засад науки про дер�

жавне управління в сфері державної безпеки щодо її

елементних складових.

Слід зауважити, що попри широ�

ке обговорення характеристики по�

няття "державної безпеки" питання

складових останньої опрацьовувалось

дуже обмежено. Нагадаймо, що За�

кон України "Про основи національ�

ної безпеки України" (на тепер не чин�

ний, але змістовно корисний) статтею

7 фактично виокремив в межах націо�

нальної безпеки певні її складові (без�

пека зовнішньополітичної сфери, дер�

жавна безпека, безпека воєнної сфе�

ри та державного кордону, безпека

внутрішньополітичної сфери, економ�

ічної сфери, безпека соціальної та гу�

манітарної сфери, безпека науково�

технічної сфери, безпека в сфері цивільної захисту, без�

пека екологічної сфери, безпека інформаційної сфери),

закріпивши такі положення щодо загроз у сфері дер�

жавної безпеки [14]: "розвідувально�підривна діяльність

іноземних спеціальних служб; загроза посягань з боку

окремих груп та осіб на державний суверенітет, терито�

ріальну цілісність, економічний, науково�технічний і

оборонний потенціал України, права і свободи грома�

дян; поширення корупції в органах державної влади,

зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної

діяльності; злочинна діяльність проти миру і безпеки

людства, насамперед поширення міжнародного теро�

ризму; загроза використання з терористичною метою

ядерних та інших об'єктів на території України; мож�

ливість незаконного ввезення в країну зброї, боєпри�

пасів, вибухових речовин і засобів масового ураження,

радіоактивних і наркотичних засобів; спроби створен�

ня і функціонування незаконних воєнізованих збройних

формувань та намагання використати в інтересах пев�

них сил діяльність військових формувань і правоохорон�

них органів держави; прояви сепаратизму, намагання ав�

тономізації за етнічною ознакою окремих регіонів Ук�

раїни". Чинний Закон України "Про національну безпе�

ку України" уникає такого поділу апелюючі в межах на�

ціональної безпеки до воєнної безпеки, громадської

безпеки і порядку, державної безпеки [1]. Водночас,

діюча Стратегія національної безпеки України передба�

чає прийняття таких субпідрядних документів у межах

останньої [15]: "Стратегії людського розвитку, Стратегії

воєнної безпеки України, Стратегії громадської безпе�

ки та цивільного захисту України, Стратегії розвитку

оборонно�промислового комплексу України, Стратегії

економічної безпеки, Стратегії енергетичної безпеки,

Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни

клімату, Стратегії біобезпеки та біологічного захисту,

Стратегії інформаційної безпеки, Стратегії кібербезпе�

ки України, Стратегії зовнішньополітичної діяльності,

Стратегії забезпечення державної безпеки, Стратегії

інтегрованого управління кордонами, Стратегії продо�

вольчої безпеки та Національної розвідувальної програ�

ми". Фактично перелік вищевказаних нормативних до�

кументів підтверджує статус закріплених в останніх на�

прямів безпеки як складових національної безпеки за�

галом.

З приводу таких інсуючих непорозумінь та різночи�

тання нормативних документів вкрай доречним і своє�
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Рис. 1. Багатовекторні трактування поняття
"державна безпека"
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часним є дослідження М. Медведя. Вказаний вчений в

своїй праці аргументовано, умотивовано, логічно і по�

слідовно доводить необхідність апелювання перед усім

до терміну "державна безпека" [16, с. 77—80], а вже

потім національна безпека, закладуючі у ці поняття

відповідно такі характеристики [16, с. 81]: "державна

безпека — це захищеність життєво важливих інтересів

людини і громадянина, суспільства і держави, за якої

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчас�

не виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та

потенційних загроз державним інтересам у сферах пра�

воохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикор�

донної діяльності та оборони, охорони здоров'я, осві�

ти й науки, науково�технічної та інноваційної політики,

культурного розвитку населення, забезпечення свобо�

ди слова й інформаційної безпеки, соціальної політики

та пенсійного забезпечення, житлово�комунального гос�

подарства, ринку фінансових послуг, захисту прав влас�

ності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податко�

во�бюджетної та митної політики, торгівлі та підприєм�

ницької діяльності, ринку банківських послуг, інвести�

ційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та ва�

лютної політики, захисту інформації, ліцензування, про�

мисловості та сільського господарства, транспорту і

зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енер�

гозбереження, функціонування природних монополій,

використання надр, земельних і водних ресурсів, корис�

них копалин, захисту екології та навколишнього природ�

ного середовища та в інших сферах державного управ�

ління при виникненні негативних тенденцій до створен�

ня потенційних або реальних загроз державним інтере�

сам"; "національна безпека — захищеність життєво важ�

ливих інтересів людини і суспільства, за якої забезпе�

чуються сталий розвиток суспільства, своєчасне вияв�

лення, запобігання та нейтралізація реальних і потен�

ційних загроз національним інтересам у сферах міг�

раційної політики, охорони здоров'я, культурного

розвитку населення, забезпечення свободи слова та

інформаційної безпеки, соціальної політики та в інших сфе�

рах при виникненні негативних тенденцій до створення по�

тенційних або реальних загроз національним інтересам".

Цікавим є також точка зору професора М. Медвідь на ос�

новну проблематику національної безпеки, яку він пов'я�

зує перед усім з економічною складовою [16, с. 80].

Загалом на сьогодні вчені наголошують на інтег�

ральності поняття державної безпеки, яке має суцільно

включати сферу функціонування держави та суспільства

[17, с. 189]. Погляди щодо таких сфер певним чином

різняться, зокрема:

— науковець М. Баюк до об'єктних складових дер�

жавної безпеки відносить екологічну, енергетичну,

інформаційну, соціальну, гуманітарну сфери [17, с. 189];

— науковець А. Янчук наголошує на поділі держав�

ної безпеки на внітрішню та зовнішню [12, с. 347—348];

— науковці В. Чумак, Б. Берданський відносять до

складу державної безпеки економічну безпеку, інфор�

маційну безпеку, боротьбу із сепаратизмом, протидію

політичній радикалізації суспільства [10, с. 101];

— науковець Н. Серьогіна серед інших видів іден�

тифікує політичну, економічну, воєнну, екологічну,

інформаційну, соціальну, демографічну, продовольчу,

радіаційну безпеку [18];

— науковець Г. Куц зазначає про такі сфери дер�

жавної безпеки як боротьба з тероризмом, економічна

безпека, інформаційна безпека, кібернетична безпека

[19, с. 147].

Вочевидь, вказні вчені при формуванні складових

державної безпеки етимологічно опирались на словни�

кову одиницю "держава". Значення останньої найбільш

повно презентовано у такому контексті: "держава —

політична форма організації правління, що характери�

зується суверенною владою, політичним та публічним

характером, реалізацією своїх повноважень на певній

території через систему спеціально створених органів

та організацій, за допомогою яких здійснюється по�

літичне, економічне та ідеологічне управління суспіль�

ством та керівництво загальносуспільними правами [20,

с. 200]. Фактично захисту, а отже безпекового супрові�

ду вимагає кожна з визначених функціональних на�

прямів дій держави. До останніх відносять: економіч�

ний, політичний, соціальний, гуманітарний [20]; еконо�

мічний, політичний, соціальний, екологічний, інформа�

ційний, гуманітарний, правоохоронний, дипломатичний,

міжнародного співробітництва, природоохоронний, за�

хист теріторії держави, захист прав та свобод людини

[21, с. 80]; економічний, соціальний, правоохоронний,

природоохоронний, культурний, оборонний, політич�

ний, інформаційний, правозахисний, борговий, митний,

міжнародної співпраці, екологічний, забезпечення миру,

комунікативний, нормального функціонування грома�

дянської спільноти [22, с. 175].

Звернення до Конституції України виявило таку су�

купність зобов'язань держави щодо реалізації [24]: без�

пеки суверенітету (ст. 2), безпеки особистості (ст. 3, 27—

29), соціальної безпеки (ст. 3, 17, 44, 46, 47), безпека

державної влади, конституції (ст. 5), безпеки місцевого

самоврядування (ст. 7), етничної, мовної, культурної,

релігійної безпеки (ст. 10, 11), безпеки прав власності

(ст. 13), природно�ресурсної безпеки (ст. 14), політич�

ної, економічної, ідеологічної безпеки (ст. 15, 17, 34,

36, 44), екологічної, радіаційної безпеки (ст. 16), інфор�

маційної, військової, теріторіальної безпеки (ст. 3, 17),

зовіншньополітичної безпеки (ст.18), конституційної

безпеки (ст. 24), безпеки громадянства (ст.25), безпеки

поглядів та переконань (ст. 34), громадської безпеки

(ст. 39), трудової безпеки (ст. 44), безпеки охорони здо�

ровя (ст. 49), безпеки освіти (ст. 53), безпеки творочості

(ст. 54), юридично�правової безпеки (ст. 59—61), націо�

нальної, митної, бюджетної, податкової, грошово�кре�

дитнох, валютної безпеки (ст. 92) тощо.

Цікавим та доречним щодо вивчення вбачається

функціональний підхід ООН та Міжнародного валютно�

го фонду, викладений у Керівництві зі статистики дер�

жавних фінансів, за яким функціональні спрямування

держави визначаються такими напрямами: загальне

управління, оборона, суспільний порядок та безпека,

економічний напрям, охорона навколишнього середо�

вища, житлово�комунальні послуги, охорона здоров'я,

відпочинок, культура та релігія, освіта, соціальний за�

хист [25].

На підставі критичного аналізу підходів до скла�

дових державної безпеки, беручі до уваги тенденції

розвитку сучасного суспільства (глобалізаційні проце�

си, сформовані та прийняті до реалізації усіма країна�
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ми світу Цілі сталого розвитку, перехід людства до

фази інформаційного суспільства та шостого техноло�

гічного устрою тощо) пропонується така сукупність

складових державної безпеки: безпека загальнодер�

жавого управління; політична безпека; економічна без�

пека; військова безпека; безпека громадського та пра�

вового порядку; соціально�гуманітарна безпека;

інформаційно�комунакаційна безпека; ресурсно�еко�

логічна безпека; техніко�техногенна безпека; міжна�

родно�дипломатична безпека. Така сегментація дер�

жавної безпеки враховує вітчизняне нормативно�пра�

вове поле, світові підходи до визначення об'єктної ува�

ги держави та її загроз, сучасні тенденції до розвитку

громадського суспільства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Сучасні загрози та фактори небезпеки в державній

сфері викликають потребу у активізації наукових до�

сліджень за напрямом державного управління держав�

ною безпекою. Запропонований авторський підхід до

визначення поняття "державної безпеки" вирізняєть�

ся акцентуванням на змісті поняття як логічно пов'я�

заній сукупності відповідних об'єктів, в контексті пре�

валюючої філософської природи явища "безпека", за�

лишаючи відкритим "обсяг" власне поняття, який умо�

тивовано розглянути в межах складових державної

безпеки. Сфоромовані складові державної безпеки

(безпека загальнодержавого управління; політична

безпека; економічна безпека; військова безпека; без�

пека громадського та правового порядку; соціально�

гуманітарна безпека; інформаційно�комунакаційна

безпека; ресурсно�екологічна безпека; техніко�техно�

генна безпека; міжнародно�дипломатична безпека)

відображають сучасні наукові та нормативні підходи

до їх ідентифікації та враховують тенденції розвитку

сучасного громадського суспільства. Задля формуван�

ня чіткого науково обгрунтованого базису державно�

го управління в сфері державної безпеки потребує

порацювання кожна зі складових у контексті їх функ�

ціонального апарату.
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