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Булан Анатолій Павлович – кандидат політичних наук, докторант Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів 
торкається проблем національної безпеки України, стабільності у різних сферах 
суспільного життя. 

Моніторинг загроз національній    
безпеці як складова забезпечення   

стабільності в суспільстві 
У статті розглядаються підходи до визначення основних складових моніторингу загроз 

національній безпеці в умовах трансформації українського суспільства, здійснено спробу 
показати критичні показники меж стабільності у різних сферах суспільного життя.  

 
The article examines the ways of defining main components of monitoring of the threats to the na-

tional security conditioned by the changes transforming Ukrainian society; it’s also an attempt to dem-
onstrate the critical showings of the stability limits in different spheres of social life. 

Д инамічність розвитку міжнародних 
відносин та геополітичні зміни – 
розширення НАТО, активні кроки 
США по закріпленню свого 

домінуючого становища у світі, посилення 
економічного суперництва між США і ЄС, 
високі темпи зростання впливу Китаю на 
ситуацію в Азії, зростаючий розрив між 
найбагатшими і найбіднішими країнами, 
прискорення глобалізаційних процесів – 
супроводжуються, з одного боку, низкою 
викликів і загроз, які пов’язані передусім із 
актуалізацією міжнародного тероризму та 
організованої злочинності, регіональних і 
етнічних конфліктів, неконтрольованої міграції, 
екологічних проблем, розповсюдженням зброї 
масового знищення тощо, а з іншого – 
обумовлюють необхідність концентрації зусиль 
міжнародної спільноти на виробленні та 
застосуванні ефективних механізмів щодо 
запобігання та локалізації цих універсальних 
загроз.  

Світова спільнота вступила в 
постіндустріальний період свого розвитку, коли 
національні економіки поступово стали 
втрачати можливість саморозвитку і почали 
інтегруватися в єдиний загальнопланетний 
організм з універсальною системою 
регулювання. Ринок, в цьому зв’язку, набув 
вселенського характеру, визна-чальним 

фактором якого є рівень суспільної 
продуктивності праці. В результаті її 
неоднорідності країни розділились на швидко 
прогресуючі та відсталі. У взаємовідносинах 
між ними сформувався механізм з переважно 
деформованим взаємозв’язком, що забезпечує 
переміщення всіх можливих видів ресурсів від 
одних до інших. Відбувається жорстка 
стратифікація країн, розділених на дуже багаті і 
надзвичайно бідні. В умовах, що склалися, 
виключається можливість самостійного 
(конкурентного) розвитку окремих країн, де 
економіка, ресурси, історія та інші цінності 
стають загальносвітовим надбанням, 
розпорядником яких переважно виступають 
транснаціональні корпорації (концентрують та 
володіють близько 50% всього сукупного 
виробничого і продуктивного потенціалу 
планети). 

 За таких умов характерно проявляються 
цивілізаційні проблеми, які на даний час 
репрезентовані найбільш напруженими подіями 
та процесами, що відбуваються на Близькому 
Сході, в т.ч. з періодично виникаючими 
конфліктами. На думку фахівців, вони стають 
одними із основних чинників, оскільки 
цивілізаційним особливостям належить відіграти 
визначальну роль в трансформації 
загальнопланетарної обстановки, особливо в 
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умовах тісного взаємозв’язку з економічною, 
ресурсною та іншими активностями, коли 
відмінності в розумінні існуючих тут явищ в 
структурі цілей і пріоритетів досить часто 
набувають вирішального     характеру. 

Попри невисокий рівень інтеграції України в 
світові економічні політичні та інформаційні 
процеси, а також міжнародні і європейські 
структури, вплив зовнішньополітичного 
чинника на національну безпеку нашої держави 
посилюється. Відповідно змінюється і характер 
загроз національній безпеці, виникає 
необхідність теоретичного обґрунтування та 
практичного втілення нових форм її 
забезпечення. 

Україні потрібна ефективна цивілізована 
система національної безпеки, що ґрунтувалась 
би на визнанні примату загальнолюдських 
цінностей і прав особи, органічному узгодженні 
з ними базових інтересів Української держави. 
Її побудова вимагає ґрунтовного аналізу 
теоретичних проблем безпеки, синтезу 
конкретних форм і методів її забезпечення, 
узагальнення та засвоєння досвіду 
функціонування систем безпеки розвинутих 
країн світу і міжнародних систем колективної 
безпеки, розробки наукової концепції 
національної безпеки України. 

Україні поки що не вдалося створити 
ефективну систему моніторингу загроз та 
захисту власних національних інтересів, що, 
насамперед, обумовлено відсутністю в Україні 
науково обґрунтованої методології та методики 
визначення національних інтересів, 
моніторингу кризових ситуацій і загрозливих 
процесів, зокрема усталеної шкали індикаторів, 
які сигналізували б про негативний розвиток 
подій у суспільстві загалом і конкретних сферах 
життєдіяльності, методологічною 
невідпрацьованістю підходів до класифікації та 
ранжування загроз національним інтересам, 
недостатнім використанням політологічних 
знань для аналізу і прогнозування загроз 
національним інтересам та визначення 
механізмів оптимального і ефективного 
використання наявних ресурсів, які можуть 
бути задіяні для протидії чи локалізації загроз.  

Водночас стан забезпечення національної 
безпеки України у найближчій перспективі 
значною мірою залежатиме від ефективності 
моніторингу розвитку ситуації у різних сферах 
життєдіяльності суспільства. З огляду на це 
серед ключових завдань на сьогодні є 
вироблення системи показників, передусім 
соціальних, які характеризували б основні 
параметри способу життя, а також визначення 
граничних значень, які гарантували б сталий і 
стабільний розвиток країни та регіонів в умовах 
трансформації українського суспільства.  

Ефективний моніторинг розвитку ситуації в 
державі дозволяє її керівництву своєчасно 

виявляти джерела та причини негативних 
внутрішніх і зовнішніх інформаційно-
психологічних впливів, кваліфіковано 
виробляти шляхи ліквідації, мінімізації чи 
запобігання проблемам, а також оперативно 
реагувати на проблеми, що виникли у 
“соціальному самопочутті нації”.  

Які ж основні завдання має на меті 
моніторинг стабільності держави? Насамперед,      
необхідно виявити соціальні групи (склад, 
чисельність), які зацікавлені в дестабілізації 
ситуації в суспільстві, політичні і економічні 
групи, які своїми діями в силу об’єктивних і 
суб’єктивних причин “працюють” на 
дестабілізацію суспільства, окреслити основні 
дестабілізаційні соціокультурні стереотипи у 
масовій свідомості, у тому числі рівень їхнього 
впливу та поширеність у суспільстві, а також 
визначальні конфліктогенні соціальні і 
економічні чинники. Наявність такої інформації 
дасть змогу прогнозувати сплески 
нестабільності і адекватно реагувати на них, у 
тому числі шляхом корекції соціально-
економічного курсу та удосконалення 
політичної системи. 

Звичайно, прогнозувати політичний, 
економічний і соціальний розвиток досить 
складно, особливо в періоди трансформації. 
Водночас не викликає сумніву необхідність 
вироблення концептуальних основ стабільності 
українського суспільства, виділення факторів, 
які характеризують політичну, соціально-
економічну і культурну обстановку в країні, а 
також параметрів, у рамках яких гарантується 
сталий розвиток української держави. Це 
особливо важливо з урахуванням того, що на 
практиці більшість реформ, які плануються у 
всіх сферах суспільного життя (соціально-
політичній, економічній, правовій), не 
досягають своїх цілей. 

Характерною особливістю перехідного 
періоду є різке послаблення безпеки особи і 
суспільства. При цьому при наявності повного 
комплекту всіх атрибутів державної влади, 
значної кількості законів, указів, програм тощо 
населення не відчуває себе захищеним. 
Намагаючись дати відповідь на це питання, 
одні науковці пояснюють складність ситуації 
об’єктивною необхідністю, інші – вбачають 
причину в неефективності влади, треті 
вважають винним народ та його “рабську” 
психологію. Водночас серед факторів, які 
найбільш негативно впливають на національну 
безпеку, називається соціальна 
некомпетентність влади. 

У 1996 році професор Гарвардського 
університету Д. Відрік виступив на конференції 
Міжнародної економічної асоціації з доповіддю 
“Характеристики суспільства і економічні 
досягнення у Східній і Південно-Східній Азії”, 
в якій переконливо довів, що найважливішою 
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умовою економічного зростання є якість уряду 
[1]. На його думку, її визначають такі 
параметри: 

-  кваліфікація чиновницького апарату;  
- незалежність державного управління від 

політичного і лобістського тиску; 
- ефективність втілення в життя урядових 

рішень; 
- суворе і безумовне виконання законів; 
- відсутність ризику незаконної конфіскації 

майна; 
 - відсутність корупції. 
Автор доповіді навів також емпіричну 

формулу, де пов’язується якість уряду з 
економічним зростанням за даними для 
азіатських країн за останні 25 років: 

 
ЕР = 4,85 – 3,111ogД + 0,38Об + 0,83 ЯУ, 
 

де ЕР – економічне зростання у відсотках за рік; 
Д – дохід в доларах на душу населення; Об – 
середнє число років освіти; ЯУ – якість уряду. 

При проведенні моніторингу рівня 
стабільності в країні суспільство як єдиний 
соціальний організм або окрема сфера його 
життєдіяльності доцільно розглядати у вигляді 
сегментів. Зокрема, галузь соціальної політики 
може бути представлена чотирма сегментами. 
Перший стосується об’єкта цієї політики, на 
який спрямовані дії владних структур, тобто 
всіх категорій жителів країни; другий охоплює 
поведінку населення в основних сферах його 
життєдіяльності; третій представляє собою 
соціальну інфраструктуру, тобто галузі, які 
надають соціальні послуги і формують 
соціальну екологію; четвертий сегмент – це 
якість самого соціального життя. 

Безумовно, що з точки зору реального 
впливу на національну безпеку держави вказані 
сегменти нерівнозначні. При цьому при 
визначенні вагомості кожного сегмента 
доцільно враховувати думки як експертів-
теоретиків, так і управлінців-практиків, які 
можуть дати якісну оцінку значимості кожного 
сегмента у категоріях “більше-менше”, “має 
визначальний вплив, суттєво впливає, не має 
суттєвого впливу”. Надалі ці оцінки можна 
перевести у кількісні показники. 

В рамках конкретного сегменту виділяються 
певні напрями забезпечення безпеки, наприклад 
захист популяційного генофонду; 
стимулювання соціальної активності і 
формування середнього класу; система 
превентивних заходів із зниження рівня 
безробіття [2]; соціальний захист груп ризику; 
реформування системи пенсійного 
забезпечення, освіти та професійної підготовки; 

проведення житлової реформи; реформування 
системи охорони здоров’я; боротьба з 
наркоманією, кримінальними проявами тощо. 

Відповідно мінімальними гарантіями 
соціальної безпеки є: прожитковий мінімум; 
розміри мінімальної оплати праці, мінімальної 
пенсії, мінімальної дитячої допомоги, допомоги 
по безробіттю; мінімальних обсягів 
безкоштовних послуг в системі освіти, охорони 
здоров’я, житлового забезпечення. 

Наступний етап – виділення факторів, які 
характеризують стабільність держави в рамках 
окремих сегментів суспільного життя, і 
визначення граничних значень параметрів 
стабільного і сталого розвитку держави і її 
регіонів. Перевищення допустимих величин 
означає переростання передумов і ризиків у 
реальні загрози національній безпеці.  

У найбільш загальному вигляді систему 
соціальних показників (індикаторів), які 
фіксують межі нормального відтворення 
населення країни і в підсумку стабільність 
соціуму у соціальній сфері, можна представити 
у такому вигляді: масштаби природного 
скорочення населення; співвідношення 
чисельності померлих до народжених; середня 
тривалість життя; дитяча смертність; частка 
населення, яка перебуває за межею бідності 
(співвідношення доходу 10% найбагатших та 
10% найбідніших верств населення); масштаби 
поляризації доходів населення; частка 
безробітних; співвідношення працездатного 
населення (на 1000 осіб) та утриманців тощо.  

Моніторинг загроз соціальній безпеці 
українського суспільства свідчить про те, що 
основні соціальні ризики – бідність, майнова 
диференціація населення, відчуженість значної 
кількості громадян від суспільного життя, 
звуження їх доступу до освіти, медицини і 
культури – досягли загрозливих масштабів. 
Практично з усіх найважливіших і соціальних 
показників світового цивілізаційного розвитку 
Україна продовжує перебу-вати на небезпечній 
межі. 

Володіючи значними людськими й 
територіальними ресурсами, Україна посідає 
70-те місце у світі за показниками людського 
розвитку (в основі рейтингу покладено аналіз 
даних за параметрами тривалості життя, рівня 
освіти і доходів). Майже третина наших 
співвітчизників потерпає від бідності, понад 
10% працездатного населення – від безробіття. 
Вкрай негативними є показники рівня здоров’я 
українського населення, його демографічні та 
інші життєво важливі характеристики. 

Визначальним чинником демографічної 
ситуації є тривала тенденція депопуляції 
населення країни внаслідок високого рівня 
природного скорочення. За останні 10 років 
чисельність населення України зменшилася на 
3 млн. осіб. Водночас, позитивним фактором є 

ЯУ = ЕР – 4,85 + 3,111ogД – 0,38Об 
0,83 
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зменшення у цьому році порівняно з 
попереднім темпів скорочення населення. 

Природне скорочення населення 
зафіксовано в усіх регіонах. Порівняно з 
відповідним періодом минулого року воно 
зменшилося на 30,2 тис. осіб (13,4%). 
Інтенсивність природного скорочення у 
розрахунку на 1000 осіб також зменшилася (з 
8% до 7%). Рівень цього показника найвищий у 
Черкаській, Луганській, Полтавській, Сумській 
і Чернігівській областях (10-13,3 особи на 1000 
жителів), найнижчий – у Закарпатській області, 
м. Києві та Рівненській області (0,6-1,4 особи на 
1000 жителів). У міських поселеннях 
інтенсивність природного скорочення майже 
удвічі менша, ніж у сільській місцевості (5,5% 
проти 10,3%). 

Високим є показник старіння населення 
(частка людей у віці 65 років і старше – понад 
20%). Основним фактором старіння населення є 
зниження народжуваності. Іншим негативним 
чинником є високий і постійно зростаючий 
ступінь старіння робочої сили (у середньому по 
Україні кожна п’ята економічно активна особа 
старша 50 років, а кожна чотирнадцята – 
старша працездатного віку). Особливо гострою 
є проблема старіння робочої сили у сільській 
місцевості, а серед регіонів країни – у 
Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській 
областях. 

Збереження такої тенденції призведе до 
суттєвого зменшення чисельності населення 
працездатного віку вже з 2007-2009 роках, коли 
досягнуть працездатного віку особи, народжені 
у 1990-1992 роках (початок періоду різкого 
зниження рівня народжуваності). За існуючого 
рівня народжуваності прогнозується подальше 
зниження кількості народжених через подальше 
зменшення частки населення у віці 16-35 років. 

Довготривала невирішеність соціальних про
-блем у переважної частини українського 
суспільства сьогодні виступає одним із 
основних чинників виникнення та розвитку 
низки за-гроз у різних сегментах національної 
безпеки. Йдеться, зокрема, про дестабілізацію 
суспільно-політичних процесів, загострення 
конфліктів на релігійному ґрунті, зневіру у 
дієздатності влади, “вимивання” з країни 
кваліфікованої робочої сили тощо. 

При виробленні основних напрямів 
державної соціальної політики в умовах 
трансформації українського суспільства у 
контексті упередження потенційних та 
нейтралізації наявних загроз національним 
інтересам, слід виходити з того, що: 
• економіка України на сьогодні об’єктивно 

не може повною мірою забезпечити 
реалізацію державою конституційно і 
законодавчо закріплених зобов’язань у сфері 
соціального захисту населення – не 
виконуються зобов’язання держави щодо 

фінансування системи охорони здоров’я, 
освіти, культури та науки. Неефективною 
залишається система пільг; 

• в українському суспільстві відбувся 
прискорений процес диференціації доходів 
населення, наслідком чого стало глибоке 
розшарування суспільства за майновою, 
культурно-освітньою, професійною, іншими 
соціальними ознаками, деформувалася 
структура суспільства та суспільна 
свідомість. За таких умов значна частина 
населення дуже швидко “десоціалізується”, 
маргіналізується, втрачає мотивацію до 
ділової активності. Саме на цьому ґрунті 
поширюються численні соціальні “хвороби” 
суспільства (злочинність, наркоманія, 
дитяча бездоглядність та бродяжництво 
тощо). Майнова  диференціація та 
відсутність якісних змін у вирішенні 
соціальних проблем призводять до 
розмежування суспільства і в політичному 
вимірі (ставлення до державного устрою та 
суспільного ладу, до зовнішньополітичного 
вектора державної політики; оцінка дій 
влади). Зрештою така соціальна і політична 
стратифікація суспільства, за неефективної 
соціальної політики, є каталізатором 
суспільно-політичних збурень у державі, 
експлуатується політичними силами для 
вирішення вузькокланових інтересів;  

• в Україні поки що не створено умов для 
формування так званого “середнього класу”. 
Частка середнього класу в українському 
суспільстві оцінюється, за різними даними, 
від 10% до 15%. Причому ці оцінки 
здебільшого включають лише майновий 
параметр. Проте саме середній клас у 
демократичних країнах, що становить від 
60% до 90% населення цих країн, виступає 
гарантом соціальної стабільності, носієм 
державницької ідеології та опорою 
демократичних перетворень у суспільстві. 
В Україні до категорії бідних потрапили 

верстви населення, які за загальноприйнятими 
показниками освітнього та фахового рівня, 
суспільної активності, іншими показниками у 
розвинутих країнах складають основу 
середнього класу. Становище, в якому 
опинилися ці групи суспільства (а це не менш 
як 40% активного населення країни), 
сприймається ними як катастрофа і 
протиприродне явище. Саме серед так званого 
“потенційного середнього класу” України, а 
нині фактично збіднілої частки населення, 
формується  зневіра  до  влади ,  до 
перспективності обраного Україною шляху 
соціально-економічного і політичного розвитку, 
з’являється потяг залишити батьківщину та 
емігрувати до більш розвинутої країни. 

При цьому до загроз національній безпеці 
України у соціальній та гуманітарній сферах 
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згідно із Законом України “Про основи 
національної безпеки України” віднесено: 
− невідповідність програм реформування 

економіки країни і результатів їх здійснення 
визначеним соціальним пріоритетам; 

− неефективність державної політики щодо 
підвищення трудових доходів громадян, 
подолання бідності та збалансування 
продуктивної зайнятості працездатного 
населення; 

− криза системи охорони здоров’я і 
соціального захисту населення і, як 
наслідок, небезпечне погіршення стану 
здоров’я населення; поширення наркоманії, 
алкоголізму, соціальних хвороб; 

− загострення демографічної кризи; 
− зниження можливостей здобуття якісної 

освіти представниками бідних прошарків 
суспільства; 

− прояви моральної та духовної деградації 
суспільства; 

− зростання  дитячої  та  підліткової 
бе здо гляднос т і ,  бе зпритульнос т і , 
бродяжництва [3]. 
Проведений моніторинг загрозливих 

чинників для національної безпеки в умовах 
трансформації українського суспільства 
засвідчив, що до пріоритетних соціальних 
інтересів на сьогодні відносяться: підвищення 
рівня та якості життя населення; формування 
“середнього класу” та подолання бідності; 
ліквідація соціальної нерівності, різкого 
розшарування населення та захист прав 
працюючих, формування високопродуктивного 
трудового потенціалу, підвищення ціни робочої 
сили, забезпечення зайнятості; соціальний 
захист населення, адресне піклування про 
людину, соціальне забезпечення населення, а 
також формування теоретичних та практичних 
основ  (моделі) соціальної  держави ; 
відродження соціальної інфраструктури, 
удосконалення системи освіти, охорони 
здоров’я; забезпечення житлових умов, 
продовольчої безпеки; визначення пріоритету 
загальнолюдських цінностей та механізму їх 
впровадження. 

До загроз національній безпеці в 
економічній сфері віднесено: 
• істотне скорочення внутрішнього валового 

продукту, зниження інвестиційної та 
інноваційної активності і науково-
технічного та технологічного потенціалу, 
скорочення досліджень на стратегічно 
важливих напрямах інноваційного розвитку; 

• ослаблення  системи  державного 
регулювання і контролю у сфері економіки; 

• нестабільність у правовому регулюванні 
відносин у сфері економіки, в тому числі 
фінансової (фіскальної) політики держави; 

• відсутність  ефективної  програми 
запобігання фінансовим кризам; 

• зростання кредитних ризиків; 
• критичний стан основних виробничих 

фондів у провідних галузях промисловості, 
агропромисловому комплексі, системах 
життєзабезпечення; загострення проблеми 
підтримання в належному технічному стані 
ядерних об’єктів на території України; 

• недостатні темпи відтворювальних процесів 
та подолання структурної деформації в 
економіці; 

• критична залежність національної економіки 
від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі 
темпи розширення внутрішнього ринку; 

• нераціональна структура експорту з 
переважно сировинним характером та 
низькою питомою вагою продукції з 
високою часткою доданої вартості; 

• велика боргова залежність держави, 
критичні обсяги державних зовнішнього і 
внутрішнього боргів; 

• небезпечне для економічної незалежності 
України зростання частки іноземного 
капіталу у стратегічних галузях економіки; 

• неефективність антимонопольної політики 
та механізмів державного регулювання 
природних монополій, що ускладнює 
створення конкурентного середовища в 
економіці; 

• критичний  стан  з  продовольчим 
забезпеченням населення; 

• неефективність використання паливно-
енергетичних ресурсів, недостатні темпи 
диверсифікації джерел їх постачання та 
в і д с у т н і с т ь  а к т и в н о ї  п о л і т и к и 
енергозбереження, що створює загрозу 
енергетичній безпеці держави; 

• “тінізація” національної економіки; 
• переважання в діяльності управлінських 

структур особистих, корпоративних, 
р е г і о н а л ь н и х  і н т е р е с і в  н а д 
загальнонаціональними. 
Водночас експерти вбачають пріоритетні 

економічні інтереси у забезпеченні політики 
сталого економічного зростання, конку-
рентоспроможності національної економіки, 
інноваційного розвитку, відданні переваги 
наукомісткій продукції, розвитку високих 
технологій, забезпеченні підйому виробництва, 
відтворенні цивільного та військового 
машинобудування, розвитку внутрішнього 
р и н к у ,  п і д т р и м ц і  н а ц і о н а л ь н о г о 
товаровиробника, зниженні рівня “тіньової” 
економіки, корупції, раціоналізації структури 
національної економіки.  

Серед інших – забезпечення умов розвитку 
підприємництва ,  захист  бізнесу  від 
корупційних  посягань ;  впровадження 
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ефективної  для  економіки  системи 
оподаткування, зба-лансованість бюджетно-
податкової системи; досягнення ефективної 
роботи за наймом, за-безпечення розширеного 
відтворення робочої сили; підвищення 
ефективності управління державною власністю; 
переміщення пріоритетів забезпечення 
економічної безпеки з дер-жавного на 
регіональний рівень; підвищення життєвого 
рівня населення; забезпечення обґрунтування 
управлінських рішень з урахуванням 
результатів їх впровадження; врахування 
національного чинника під час вибору 
економічних  методів  та  механізмів ; 
забезпечення прозорості ринкових реформ; 
первинність економічної сфери щодо 
політичної. 

До системи критичних показників, які 
визначають межі стабільного функціонування 
економічних структур, можна віднести: обсяги 
тіньової  економіки ;  співвідношення 
виробництва і споживання; імпорту та 
експорту; доходів і витрат громадян; емісії 
грошей; структури цін; активів і пасивів 
банківської системи; темпів інфляції; курси 
валюти ;  ефективність  використання 
енергоресурсів; обсяги зовнішнього боргу (% 
ВВП); частку імпортованих продуктів 
харчування та предметів побуту; зменшення 
обсягів ВВП і промислового виробництва тощо. 

Важливими складовими системи критичних 
показників, які визначають межі стабільності у 
політичній сфері, є частка населення, яка 
вважає необхідними зміни в суспільстві; рівень 
довіри населення до владних структур; 
динаміка протестної активності та рівень 
готовності до протесту; оцінка політизації 
суспільства; рівень впливу на ситуацію з боку 
центральних і місцевих владних структур, 
силових структур, ЗМІ, роботодавців, 
політичних партій, громадських організацій, 
релігійних організацій, криміналітету, 
профспілок.  

Актуальним  питанням  залишається 
створення системи моніторингу зовнішньої 
і нформац і ї ,  оск і л ьки  прискорення 
глобалізаційних процесів вимагає постійного 
моніторингу та аналізу змісту всього спектра 
геополітичних факторів впливу на міжнародну 
безпеку і національну безпеку кожної держави. 

Загалом, моніторинг проблем національної 
безпеки на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства має базуватися на 
комплексному врахуванні особливостей 

співвідношення внутрішніх і зовнішніх 
з а г р о з ,  с т а л о ї  т е н д е н ц і ї 
“інтернаціоналізації” наявних і потенційних 
загроз. Зокрема, науковці в галузі проблем 
національної безпеки при плануванні 
зоходів в системі національної безпеки 
пропонують виходити з того, що: 
− у нинішніх умовах основну загрозу 

національній  безпеці  держави 
представляє не стільки інша держава, 
скільки явище, передусім, тероризм, 
розповсюдження  зброї масового 
знищення, наркотрафік, розрив між 
багатством і бідністю, масові інфекційні 
захворювання, геноцид, етнічні чистки, 
розпад держави тощо. Глобалізація 
призводить до того, що за зовнішньою 
загрозою не обов’язково стоїть інша 
держава, а частіше загроза є результатом 
діяльності неурядових організацій, 
національних і релігійних меншин, що не 
мають прямого відношення до держави. 
Взаємовідносини між 193 державами 
(стільки їх в ООН) – це один рівень 
взаємозв’язку, а взаємовідносини між 27 
тисячами (за даними ООН) неурядовими 
організаціями – це якісно інший рівень; 

− загрозу національній безпеці набагато 
легше (дешевше) упередити, ніж мати 
справу з нею тоді, коли вона вже 
проявилася. Відповідно стратегія 
забезпечення безпеки має бути націлена 
на випередження потенційних загроз і 
викликів; 

− суттєве значення має ідентифікація 
загрози: тобто чітке розуміння суб’єкта, 
який створює загрозу (індивід, група 
(політична, кримінальна), організація, 
держава, коаліція), та її об’єкта, проти 
якого націлена дана загроза (індивідум, 
група, організація, держава, коаліція); 

− основним способом протидії новим 
загрозам повинні стати превентивні 
заходи: політичні, економічні, фінансові, 
військові і соціальні операції; 

− на сучасному етапі суттєво зростає роль 
інформації, передусім її оперативність, 
повнота  та  об’єктивність ,  про 
передумови до виникнення ризиків і 
загроз національній безпеці в тій чи 
іншій сфері; 

− у протидії тероризму класична формула 
залякування є малоефективною, але 
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