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MAIN DIRECTIONS OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE

У статті розглянуто теоретико�методологічні основи дослідження поняття "національна без�
пека". Проблема національної безпеки на сучасному етапі не втрачає своєї актуальності. Су�
часна наука, що формується на основі нового бачення світу, має достатньо розвинуту систему
знань з проблем забезпечення безпеки. Водночас кардинальні світоглядні зміни на фундамен�
тальні виклики сучасності вимагають перегляду багатьох традиційних положень, формування
принципово нових концепцій. Визначено, що національна безпека — це один з основних чин�
ників стабільного розвитку держави. Вона розглядається як складна система взаємозв'язку її
функціональних елементів: національних інтересів, загроз національній безпеці та захисту на�
ціональної безпеки. Україна в рамках системи забезпечення національної безпеки зосеред�
жує зусилля в економічній, соціальній, інформаційній, екологічній та міжнародній сферах за�
безпечення національної безпеки.

 Розкрито мету та сенс політики національної безпеки. Виявлено джерела загроз вітчизняній
безпеці в умовах глобалізаційних процесів. Серед основних загроз виділено: тероризм, орга�
нізовану злочинність, сепаратизм, кожна з цих загроз має комплексний, системний характер,
джерела свого виникнення та розвитку. Методи захисту можуть бути різні, їх основна властивість
та спрямованість — це адекватність загрозам та зниження рівня небезпеки. Єдина, універсаль�
на та внутрішньо погоджена нормативна основа національної безпеки держави, як джерело
права відносно незмінна величина, повинна бути правовим базисом для розробки поточних нор�
мативних документів в залежності від внутрішніх та міжнародних обставин та стратегій і про�
грам з окремих видів національної безпеки. Визначено основні напрями забезпечення націо�
нальної безпеки. З метою гарантованого забезпечення національної безпеки необхідно ввес�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Завдання забезпечення національної безпеки на

даний момент для України є ключовим, як умова та мета

проведення реформування в усіх сферах державної та

суспільної діяльності. Зміст перетворень в цій сфері має

бути пов'язаний із забезпеченням та всебічним укріп�

ленням суверенітету України, збереженням її територі�

альної цілісності.

Ситуація, що складається в світі нині характери�

зується наявністю "точок напруження", бажанням інших

держав реалізувати свої геополітичні плани та невирі�

шеними соціальними проблемами. В Україні назріла не�

обхідність визначити орієнтири системи безпеки, вив�

чити міжнародний досвід та реалізувати його в процесі

удосконалення законодавства щодо національної без�

пеки.

Функціонування системи забезпечення національної

безпеки держави залежить від її історичного розвитку,

національних традицій, а також географічного положен�

ня. В більшості випадків ці відмінності закріплено в ос�

новних нормативно�правових актах.

ти практику довгострокового стратегічного планування, що передбачає оцінку перспектив роз�
витку геополітичного становища в світі, ролі та місця України у світовій спільноті, пріоритетні
національні інтереси та основні напрями діяльності держави та суспільства з їх реалізації та
забезпечення національної безпеки.

The article considers the theoretical and methodological foundations of the study of the concept
of "national security". The problem of national security at the present stage does not lose its
relevance. Modern science, formed on the basis of a new vision of the world, has a well�developed
system of knowledge on security issues. At the same time, cardinal worldview changes to the
fundamental challenges of modernity require a revision of many traditional provisions, the formation
of fundamentally new concepts. It is determined that national security is one of the main factors of
stable development of the state. It is seen as a complex system of interconnection of its functional
elements: national interests, threats to national security and protection of national security. Within
the framework of the national security system, Ukraine concentrates its efforts in the economic,
social, informational, environmental and international spheres of national security. The purpose and
meaning of the national security policy are revealed. The sources of threats to national security in
the context of globalization processes have been identified. Among the main threats are: terrorism,
organized crime, separatism, each of these threats has a complex, systemic nature, the sources of
its origin and development. Methods of protection can be different, their main property and focus is
the adequacy of threats and reducing the level of danger. A single, universal and internally agreed
regulatory framework for national security, as a relatively constant source of law, should be the legal
basis for the development of current regulations depending on domestic and international
circumstances and strategies and programs for certain types of national security. The main directions
of ensuring national security have been identified. In order to ensure national security, it is necessary
to introduce the practice of long�term strategic planning, which involves assessing the prospects of
geopolitical situation in the world, the role and place of Ukraine in the world community, priority
national interests and main activities of the state and society.

Ключові слова: безпека, національна безпека, зовнішні та внутрішні загрози, національні інтереси, стра�

тегічні пріоритети.

Key words: security, national security, external and internal threats, national interests, strategic priorities.

Україна в рамках системи забезпечення національ�

ної безпеки зосереджує зусилля в економічній, соціаль�

ній, інформаційній, екологічній та міжнародній сферах

забезпечення національної безпеки.

Ефективність забезпечення національної безпеки

напряму залежить від стану економіки держави, оскіль�

ки реалізація національних інтересів у більшості обу�

мовлена наявністю відповідних економічних можливо�

стей. В Україні в умовах реформування всіх сфер жит�

тєдіяльності проблема національної безпеки та механізм

її забезпечення є одною з ключових. Складний вітчиз�

няний політико�економічний стан, розповсюдження

міжнародного тероризму, загострення загроз інтересам

громадян, суспільства та держави вимагають розробки

ефективних заходів, спрямованих на забезпечення на�

ціональної безпеки.

Теоретичні та практичні аспекти, які пов'язані з за�

безпеченням національної безпеки вимагають систем�

ного та комплексного підходу, що включає в себе як

загальнотеоретичні дослідження, так і досягнення га�

лузевих наук, а також потреби практики в інтересах без�
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пеки особистості, суспільства та держави. Вони отри�

мують додаткову актуальність у зв'язку зі збільшенням

та зміною видів безпеки загалом, появою нових загроз

та викликів, динамічними змінами у світовому геополі�

тичному просторі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні питання розв'язання комп�

лексної проблеми створення належних умов забез�

печення національної безпеки України висвітлено у

наукових працях вітчизняних учених: Ю.В. Бауліна,

Д.Д. Буркальцевої, З.С. Варналія, С.Б. Гавриш, М.М. Гон�

чар, В.П. Ємельянова, А.П. Закалюка, А.М. Колодія,

О.М. Литвак, П.П. Михайленка, О.М. Підхомного, Ю.І. Ри�

маренко, Л.А. Савченко, В.Я. Тація, В.П. Тихого, О.Г. Фро�

лової, В.І. Шакун, М.В. Чумак, О.Н. Ярмиша та інші.

Отже, враховуючи думки зазначених авторів, виникає

необхідність детальнішого розгляду основних напрямів

забезпечення національної безпеки держави, без якої

неможливо вирішити проблеми незалежності та фінан�

сової стабільності держави, а також достатнього залу�

чення інвестицій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування ключових напрямів

забезпечення національної безпеки держави в умовах

активізації сучасних викликів і загроз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Протягом історії людства цінність безпеки та потре�

ба в ній були та залишаються важливими як для особи�

стості, суспільства й держави, так і в цілому для цивілі�

зації. Неоднозначний вплив на безпеку спричиняють

процеси глобалізації, інформаційно�технологічний про�

рив, посилення взаємозалежності держав, економічна

інтернаціоналізація, розвиток промисловості, науки,

медицини та ін. За прискоренням темпів глобалізації

дедалі помітніше проявляються її негативні наслідки:

загострилась енерго�екологічна проблема, проявилась

інша сторона інформаційного суспільства, загострились

міжетнічні конфлікти, гостро стоїть проблема терориз�

му. У зв'язку з цим розширюється простір безпеки: в

нього включаються не тільки питання, пов'язані з

військовою та державною безпекою, а й безпекою прак�

тично в усіх галузях життєдіяльності людини. Необхід�

ність у забезпеченні безпеки органічно пов'язана з ви�

никненням та розвитком держави, забезпеченням дер�

жавних інтересів та формуванням права шляхом ство�

рення нових норм, що сприятимуть захисту держави

[13].

Поняття "безпека", розуміється, насамперед, як

стійкий стан суспільного організму, що зберігає свою

цілісність та здатність до саморозвитку, не дивлячись

на несприятливий зовнішній та внутрішній вплив. Стій�

кість суспільної системи пов'язана з її здатністю збер�

ігати динамічну рівновагу, успішно адаптуватися шля�

хом політичних та інших механізмів до умов існуван�

ня, в тому числі ефективно долати кризові явища, еко�

номічні труднощі та розв'язувати соціально�політичні

конфлікти.

Сучасне економічне життя України переконливо

свідчить, що перспективи соціально�економічного роз�

витку значною мірою залежать від стану сформованості

національної безпеки держави.

В якості об'єкту національної безпеки виступає на�

ція. Відповідно, під національною безпекою можна ро�

зуміти параметр стану історично існуючої в межах ви�

значеної території соціальної системи (нації), що харак�

теризує її інтегративну властивість знаходитися в стані

найменшої вразливості від негативного внутрішнього та

зовнішнього впливу, зберігати свої системні взаємо�

зв'язки та якості, цілісність, стабільність, стійкість, ра�

ціональний та еволюційний розвиток [1].

Згідно із Законом України "Про основи національ�

ної безпеки" національна безпека — захищеність жит�

тєво важливих інтересів людини і громадянина, суспіль�

ства і держави, за якої забезпечуються сталий розви�

ток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і ней�

тралізація реальних та потенційних загроз національ�

ним інтересам [11].

Національна безпека — це здатність держави збе�

рігати цілісність, суверенно вирішувати політичні, еко�

номічні, соціальні та інші питання й виступати в якості

самостійного суб'єкта системи міжнародних відносин.

Що стосується політики національної безпеки, то вона

за допомогою сукупності дій повинна забезпечити реа�

лізацію цих національних інтересів за допомогою всьо�

го арсеналу наявних засобів.

Г. Кіссінжер зазначав, що політика національної без�

пеки охоплює всі дії за допомогою яких те чи інше су�

спільство намагається забезпечити свою життєздатність,

а також втілити свої завдання на міжнародній арені [4].

Нормативно�правові основи політики національної

безпеки в Україні досить чітко визначені на законодав�

чому та інституційному рівнях. Зокрема, в Конституції

України [7], Законі України "Про основи національної

безпеки України" [11], Стратегії національної безпеки

України [12] та низці інших законодавчих і норматив�

них документів щодо принципів формування та функ�

ціонування правоохоронних органів, діяльності органів

державної влади і органів місцевого самоврядування за

напрямами, що стосуються питань безпеки.

Мета та сенс політики національної безпеки — це

вільний розвиток та процвітання суспільства. На думку

багатьох вчених, найбільш відповідає потребам суспіль�

ства рівень безпеки особистості, суспільства та держа�

ви, який досягається шляхом реалізації комплексу за�

ходів, що спрямовані на попередження та нейтраліза�

цію різних загроз її стабільному стану. Стійкий стан су�

спільства залежить від інтегруючої здатності влади, ха�

рактеристик політичної системи суспільства, що прояв�

ляються в її адаптаційних можливостях в умовах ризи�

ку та загроз [2].

Серед основних принципів забезпечення національ�

ної безпеки держави можна виділити: принцип закон�

ності (дотримання всіма суб'єктами відносин законодав�

ства у сфері забезпечення всіх видів безпеки); принцип

системності та комплексності застосування політичних,

організаційних, соціально�економічних, інформаційних,

правових та інших заходів забезпечення безпеки, обу�

мовлених, передусім, положеннями Стратегії забезпе�

чення національної безпеки; принцип попередження (по�
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передження суспільно небезпечних дій); принцип взає�

модії (складена робота всіх ланок системи забезпечен�

ня безпеки).

Діяльність органів національної безпеки грунтуєть�

ся на сукупності принципів, від дотримання яких зале�

жить безпека людини, суспільства та держави, їх по�

дальший розвиток, а також захист від зовнішніх та

внутрішніх загроз. Від повноти реалізації основних

принципів спеціальними суб'єктами залежить ефек�

тивність функціонування всього механізму забезпечен�

ня безпеки людини, суспільства та держави [14].

Національна безпека повинна грунтуватися на на�

ціональних інтересах та включати в себе такі основні

рівні:

— безпека особистості, її прав та свобод;

— безпека суспільства, його матеріальних та духов�

них цінностей;

— внутрішня та зовнішня безпека держави.

Засобами забезпечення національної безпеки є тех�

нології, а також технічні, програмні та організаційні

засоби, що включають телекомунікаційні канали, які ви�

користовуються в системі забезпечення національної

безпеки з метою збирання, формування, обробки, пе�

редачі або прийому інформації про стан національної

безпеки та заходи її укріплення.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про основи на�

ціональної безпеки" пріоритетними напрямами держав�

ної політики з питань національної безпеки України є

[11]:

— зовнішньополітична сфера;

— сфера державної безпеки;

— військова сфера та сфера безпеки державного

кордону;

— внутрішньополітична сфера;

— економічна сфера;

— науково�технологічна сфера;

— соціальна та гуманітарна сфери;

— інформаційна сфера.

В Україні 14 вересня 2020 року на засіданні Ради

національної безпеки і оборони України було прийнято

Стратегію національної безпеки України [12]. Ця Стра�

тегія визначає напрями державної політики в сфері на�

ціональної безпеки, зокрема:

— пріоритети національних інтересів України та за�

безпечення національної безпеки, цілі та основні напря�

ми державної політики у сфері національної безпеки;

— поточні та прогнозовані загрози національній

безпеці та національним інтересам України з урахуван�

ням зовнішньополітичних та внутрішніх умов;

— основні напрями зовнішньополітичної та внут�

рішньополітичної діяльності держави для забезпечен�

ня її національних інтересів і безпеки;

— напрями та завдання реформування й розвитку

сектору безпеки і оборони [12].

У зв'язку з цим, актуалізуються питання діяльності

всіх державних та недержавних структур, що беруть

участь у забезпеченні національної безпеки держави, в

частині виділення та реалізації в першочерговому по�

рядку тих пріоритетних напрямів діяльності, що напря�

му пов'язані з виконанням завдань у даній сфері. Отже,

конкретизація функцій елементів державного механіз�

му управління системою забезпечення національної

безпеки стає важливим чинником вдосконалення всієї

політичної системи держави.

Отже, основними функціями суб'єктів забезпечен�

ня безпеки є:

— оцінка поточного стану безпеки держави, про�

гнозування можливих напрямів його розвитку;

— розробка та здійснення оперативних та довгост�

рокових заходів з попередження, виявлення та прогно�

зування внутрішніх та зовнішніх загроз, а також нейт�

ралізацію джерел їх виникнення;

— створення та підтримка засобів забезпечення на�

ціональної безпеки загалом та в конкретній сфері діяль�

ності;

— контроль за ефективністю діяльності органів та

громадських об'єднань у сфері забезпечення національ�

ної безпеки;

— виявлення суб'єктів, що представляють загрозу

конкретній сфері;

Національна 
безпека 

Мета – захист особистості, суспільства та держави від внутрішніх 
та зовнішніх загроз з метою реалізації національних інтересів та 
стратегічних національних пріоритетів 

Об’єкти безпеки 

внутрішня 
безпека 

зовнішня 
безпека особистість 

суспільство 

держава 

Типи безпеки 

Складові безпеки

політична економічна військова 

інформаційна екологічна соціальна 

науково-технологічна 

Рис. 1. Структура національної безпеки

Джерело: складено за [5].
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— визначення об'єктів захисту на основі виявлення

механізмів реалізації загроз;

— визначення ознак, що свідчать про здійснення

дій, які завдають шкоду життєво важливим інтересам;

— прогнозування напрямів, сфер, методів та ме�

ханізмів реалізації загрозливих дій;

— визначення та підготовка необхідних сил та за�

собів, використання яких може забезпечити виявлення,

попередження та знешкодження загроз національній

безпеці;

— взаємне інформування органами влади та управ�

ління, суб'єктами господарства один одного про виник�

нення загрозливих чинників, процесах та діях, сприян�

ня в реалізації планів розвитку;

— виявлення недоліків механізмів, що впливають на

забезпечення безпеки [9].

Джерелами загроз національній безпеці у напрямі

підвищення якості життя українських громадян можуть

стати кризи світової та регіональної фінансових систем,

посилення конкуренції за дефіцитні сировинні, енерге�

тичні, водні та продовольчі ресурси, відставання в роз�

витку передових технологічних укладів. Все це спричи�

няє стратегічні ризики залежності від змін зовнішніх

чинників [1]. Серед основних загроз національним інте�

ресам та безпеці можна виділити:

— нарощування військових об'єднань у кордонів

України;

— спроби проникнути на територію України членів

міжнародних терористичних організацій;

— наявність поблизу кордонів вогнищ соціально�

політичного та військового напруження;

— діяльність, спрямована на розпалювання міжет�

нічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі та нена�

висті, передумови до дестабілізації суспільно�політич�

ного становища;

— інформаційно�психологічна війна, фальсифіка�

ція історичних фактів [10].

Визначення структури національної безпеки дозво�

ляє визначити коло суспільних відносин та інтересів, що

мають бути взяті під захист від негативного впливу внут�

рішніх та зовнішніх загроз (рис. 1).

Концепція забезпечення національної безпеки та

всіх її компонентів повинна включати в якості елементів

діяльність та механізми, що забезпечують:

— ідентифікацію загроз та суб'єктів загроз безпеці;

— визначення політичних, соціальних, економічних

та інформаційних інтересів;

— виявлення суб'єктів, чия діяльність завдає шко�

ду життєво важливим інтересам особистості, суспільства

та держави;

— визначення основних чинників та умов, що скла�

даються у сфері забезпечення національної безпеки;

— аналіз особливостей та механізмів нанесення

шкоди життєве важливим інтересам держави;

— визначення компетенції та взаємовідносин

органів, що здійснюють діяльність з забезпечення на�

ціональної безпеки;

— формування системи заходів з реалізації життє�

во важливих суспільних інтересів, діяльності з протидії

загрозам та локалізації їх наслідків [8].

Реалізація життєво важливих інтересів особистості,

суспільства та держави, їх захист від загроз, що мають

внутрішній та зовнішній характер стає всі більш ак�

туальною. Основу життєво важливих інтересів складає

сукупність матеріальних та духовних потреб, задоволен�

ня яких надійно забезпечує існування та можливості

прогресивного розвитку громадян, суспільства та дер�

жави [6].

Система забезпечення національної безпеки

включає в себе сукупність заходів та діяльність з їх

реалізації суб'єктів безпеки з метою надійного ста�

більного функціонування суспільних відносин в дер�

жаві.

Національна безпека поділяється на два види —

внутрішня та зовнішня, в основі поділу покладено те�

риторіальні межі держави. Нині границі між цими дво�

ма межами не є чіткими. В умовах глобалізації про�

цесів світового розвитку формуються нові загрози

для функціонування особистості, суспільства та дер�

жави, і Україна вимушена переходити до нової дер�

жавної політики забезпечення національної безпеки.

Специфіка вітчизняної політики полягає в тому, що

вона спрямована передусім на підтримку внутрішньої

безпеки.

До основних напрямів забезпечення внутрішньої

безпеки відноситься:

— успішне здійснення економічних реформ;

— зниження гострих соціальних протиріч;

— захист духовних, інтелектуальних та культурних

цінностей;

— підтримка модернізації армії та потенціалу обо�

рони загалом;

— захист життя, здоров'я, прав та свобод людини;

— збалансована регіональна політика.

Формування демократичної держави потребує від

України оптимального співвідношення та єдності цент�

ру та регіонів, що знаходяться в різних соціально�еко�

номічних та етнополітичних умовах.

Забезпечення безпеки необхідно віднести до най�

важливіших національних пріоритетів, що дозволять

подолати складнощі перехідного періоду та почати

відновлення економіки, забезпечать вхід до світогоспо�

дарських зв'язків та, разом з тим, гарантуватимуть за�

хист національних інтересів у сфері внутрішніх та

зовнішніх відносин. Забезпечення національної безпе�

ки — це завдання довгострокове та стратегічне [3]. Його

вирішення передбачає розробку концепції забезпечен�

ня держави та затвердження державної стратегії забез�

печення безпеки, а також проведення політики, що спря�

мована на їх реалізацію. Забезпечення національної

безпеки здійснюється на кожному її рівні відповідними

структурами та методами.

Діяльність із забезпечення національної безпеки

України неоднорідна, в ній можна виділити основні на�

прями:

— своєчасне прогнозування та виявлення зовнішніх

та внутрішніх загроз безпеці України, реалізація опе�

ративних та довгострокових заходів з їх попередження

та нейтралізації;

— створення та підтримка готовності сил та засобів

забезпечення безпеки;

— управління силами та засобами забезпечення

безпеки у повсякденних умовах та в надзвичайних си�

туаціях;
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— здійснення системи заходів з відновлення нор�

мального функціонування об'єктів безпеки в регіонах,

що постраждали від виникнення надзвичайної ситуації;

— участь в заходах із забезпечення безпеки за ме�

жами України відповідно до міжнародних угод.

Відповідно до вказаних напрямів визначаються

основні завдання у забезпеченні національної безпеки

України:

— забезпечення суверенітету та цілісності вітчиз�

няних територій;

— ефективне управління розвитком економічної

сфери, проведення незалежного та соціально�орієнто�

ваного економічного курсу;

— подолання науково�технічної та технологічної

залежності України від зовнішніх джерел;

— забезпечення на території України особистої без�

пеки людини та громадянина, його конституційних прав

та свобод;

— удосконалення системи державної влади, місце�

вого самоврядування та вітчизняного законодавства,

формування гармонійних міжнаціональних відносин,

укріплення правового порядку та збереження соціаль�

но�політичної стабільності суспільства;

— забезпечення неухильного дотримання законо�

давства всіма громадянами, посадовими особами, дер�

жавними органами, політичними партіями, громадськи�

ми та релігійними організаціями;

— забезпечення рівноправного співробітництва Ук�

раїни, передусім з провідними державами світу;

— підйом та підтримка на достатньо високому рівні

військового потенціалу держави;

— укріплення режиму нерозповсюдження зброї

масового знищення;

— прийняття ефективних заходів з виявлення, по�

передження та припинення розвідувальної діяльності

іноземних держав, спрямованих проти України;

— докорінне поліпшення екологічної ситуації в

країні.

Стратегічна мета забезпечення національної безпе�

ки у сфері державної та суспільної безпеки обумовле�

на національними інтересами України у внутрішньопо�

літичній сфері, до яких відноситься збереження консти�

туційного устрою, підтримка громадянської та націо�

нальної злагоди, єдність правового простору.

ВИСНОВКИ
Інтерес світової спільноти до проблем забезпечен�

ня безпеки держави постійно зростає, що пов'язано з

перманентними кризовими явищами кінця ХХ— почат�

ку ХХІ ст., гострота яких напряму поставила питання про

подальшу долю людства. Динамічні зміни світової гео�

політичної ситуації, міжнародне становище України та

умови її внутрішнього розвитку, активізація міжнарод�

ного тероризму, негативні чинники соціально�економі�

чного розвитку країни, нові тенденції в загрозах грома�

дянам, суспільству та державі ставлять перед всіма орга�

нами державної влади актуальне завдання розробки

ефективних заходів, що спрямовані на практичне вирі�

шення ключових проблем забезпечення національної

безпеки.

Отже, основними напрямами забезпечення націо�

нальної безпеки держави є:

1. Реалізація конституційних прав та свобод грома�

дян; достойний рівень життя населення (укріплення здо�

ров'я нації, забезпечення стабільного демографічного

розвитку країни, розвиток людського потенціалу, задо�

волення матеріальних, соціальних та духовних потреб

громадян, зниження рівня соціальної нерівності).

2. Суверенітет, державна цілісність (укріплення обо�

ронної сфери держави, створення умов для динамічно�

го соціально�економічного розвитку, політична та со�

ціальна стабільність, розвиток демократичних інсти�

тутів, удосконалення механізмів взаємодії держави та

суспільства, захист населення та територій від надзви�

чайних ситуацій природного та техногенного характе�

ру, забезпечення військової безпеки).

3. Стійкий соціально�економічний розвиток (підви�

щення конкурентоспроможності національної еконо�

міки, забезпечення економічної безпеки, перехід еко�

номіки на новий технологічний рівень розвитку, успіш�

не протистоянні внутрішнім та зовнішнім загрозам, стра�

тегічна стабільність та партнерство).

4. Наука, технології та освіта (розвиток системи

наукових, проєктних, науково�технологічних органі�

зацій, здатних забезпечити модернізацію національної

економіки, реалізація вітчизняних конкурентних пере�

ваг, підвищення соціальної мобільності, розвиток фун�

даментальних наукових досліджень).

5. Екологія та раціональне природокористування

(збереження та відновлення природних систем, забез�

печення якості навколишнього середовища, необхідно�

го для життя людини та стійкого розвитку економіки;

ліквідація екологічних збитків від господарської діяль�

ності в умовах зростаючої екологічної активності та гло�

бальних кліматичних змін).

У сучасних умовах політичний спектр проблемати�

ки національної безпеки обумовлено формуванням та

збереженням нової української ідентичності в процесі

модернізації сучасного українського суспільства в кон�

тексті глобалізації, нових реалій ідентифікації, а саме

відродженні в суспільній свідомості довіри до влади як

верховного гаранта політичної стабільності.
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