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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ США: 

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. Здійснено аналіз сучасної концепції національної безпеки США та 
обґрунтовано, що в американській зовнішній політиці спостерігається акцент на 
військову міць в якості головного засобу забезпечення національних інтересів; при 
цьому фактично національна безпека ототожнюється з безпекою військової. Зміст 
поняття «національна безпека», «державне управління у сфері національної безпе-
ки» в кожній країни носить свій зміст і від цього залежить і механізми забезпечення 
національної безпеки в державі. Одні країни спрямовані на забезпечення військової 
безпеки, інші – інформаційній, деякі – глобалізацій ним викликам світового спів-
товариства. Тому актуалізується питання системного аналізу закордонного досвід 
забезпечення національної безпеки.

США має розгалужену систему забезпечення національної безпеки, прийнято 
безліч стратегічних документів щодо цього питання, тому доцільно проаналізувати 
досвід державного управління у сфері національної безпеки в США. Обґрунтовано 
доцільність запозичення досвіду планування системи національної безпеки здійс-
нювати за прикладом США. Необхідними кроками цьому сенсі, які слугуватимуть 
покращенню усієї роботи над стратегічними документами можуть бути: закріплен-
ня на законодавчому рівні керівних принципів і вимог до вироблення стратегічного 
документа та їх формалізація у відповідних формах; формування єдиних стандартів 
системи державного управління у сфері національної безпеки України; вироблення 
і затвердження єдиного понятійно-категорійного апарату в системі стратегічного 
планування в секторі безпеки та оборони; планування процесів реалізації державної 
політики у сфері національної безпеки; вироблення єдиних методичних рекомен-
дацій та правових норм щодо організації та здійснення стратегічного планування в 
секторі безпеки і оборони України; зміни пріоритетів національної політики в Укра-
їні.

Ключові слова. безпека, державна політика, державне у правління, національна 
безпека, загрози та ризики.
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Annotation. The author analyzes the contemporary concept of US national security 
and substantiates that US foreign policy focuses on military might as a primary means 
of securing national interests; in fact, national security is in fact equated with military 
security. The content of the concept of “national security”, “public administration in the 
field of national security” in each country has its own meaning and the mechanisms for 
ensuring national security in the state depend on it. Some countries are focused on ensur-
ing military security, others on information, some on globalization with the challenges of 
the world community. Therefore, the issue of systematic analysis of foreign experience of 
national security is relevant.

The United States has an extensive national security system, and many strategic doc-
uments have been adopted on this issue, and it is appropriate to analyze the experience of 
national security in the United States. The article substantiates the feasibility of borrowing 
the experience of planning the national security system to carry out the example of the 
United States. Necessary steps in this sense, which will serve to improve all the work on the 
strategic documents, may be: the consolidation at the legislative level of guidelines and 
requirements for the development of the strategic document and their formalization in 
appropriate forms; formation of uniform standards of the state administration system in 
the field of national security of Ukraine; development and approval of a single conceptual 
apparatus in the strategic planning system in the security and defense sector; planning of 
national security policy implementation processes; development of uniform methodolog-
ical recommendations and legal norms regarding the organization and implementation of 
strategic planning in the security and defense sector of Ukraine; changes in national policy 
priorities in Ukraine.

Keywords: security, public policy, public administration, national security, threats 
and risks.

Постановка проблеми. На сьо-
годні актуалізуються проблеми наці-
ональної безпеки у зв’язку не тільки 
з воєнними загрозами, а й інформа-
ційними, глобалізаційними кібер-
безпеками. Кожна країна залежно від 
політичного курсу, основних загроз 
та викликів, геополітичного станови-
ща по-різному вирішують проблеми 
забезпечення національної безпеки 
країни через прийняття стратегічних 
документів, формування спеціально 

уповноважених органів, визначення 
пріоритетів державної політики.

Крім того, зміст поняття «націо-
нальна безпека», «державне управ-
ління у сфері національної безпеки» 
в кожній країни носить свій зміст і від 
цього залежить і механізми забезпе-
чення національної безпеки в державі. 
Одні країни спрямовані на забезпе-
чення військової безпеки, інші – ін-
формаційній, деякі – глобалізацій ним 
викликам світового співтовариства.
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Тому актуалізується питання сис-
темного аналізу закордонного досвід 
забезпечення національної безпеки.

США має розгалужену систему за-
безпечення національної безпеки, 
прийнято безліч стратегічних доку-
ментів щодо цього питання, тому до-
цільно проаналізувати досвід держав-
ного управління у сфері національної 
безпеки в США.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. 

Закордонний досвід реалізації дер-
жавного управління у сфері національ-
ної безпеки, основні проблеми держав-
ного управління у сфері національної 
безпеки аналізують багато українських 
та закордонних вчений, у тому числі: 
О. Астахов, В. Богданович, В. Горбулін, 
М. Єрмошин, О.Загорка, М. Іжа, О.Ілья-
шов, С. Мосов, Н. Нижник, В. Олуйко, О. 
Пархоменко-Куцевіл, Ю.Пунда, В. Ра-
децький, І. Романченко, А.Семенченко, 
Г. Ситник, В.Сіцінський, Є. Смірнов, В. 
Ткаченко, П.Чабаненко, В. Шарий, В. 
Шемаєв, С. Ярош та ін. 

Разом з тим, виникла об’єктивна 
потреба у систематизації наукових 
підходів до питання системного аналі-
зу закордонного досвід забезпечення 
національної безпеки.

Мета. Метою дослідження є 
системний аналіз закордонного дос-
від забезпечення національної безпе-
ки, зокрема у США, з метою запози-
ченого цього досвіду з урахуванням 
національних властивостей системи 
державного управління у сфері націо-
нальної безпеки.

Виклад основного матеріалу. 
Американська модель національ-

ної безпеки базується на методологіч-
них розробках середини ХХ ст. амери-

канського політолога Г. Моргентау, де 
національна безпека розуміється як 
безпеку громадян, суспільства і дер-
жави. В офіційних документах понят-
тя «національна безпека» з’являєть-
ся після Другої світової війни, коли 
в 1947 р в США був прийнятий закон 
«Про національну безпеку» (National 
Security Act of 1947), в якому під наці-
ональною безпекою розумілося умова 
функціонування держави, що виступає 
результатом оборонних (захисних) за-
ходів, які підвищують невразливість 
держави від загроз ззовні або зсереди-
ни у відкритій і підривної формі [1].

В даному контексті треба зробити 
таке застереження: концепція наці-
ональної безпеки була сприйнята з 
буржуазної правової науки і практики, 
де має місце формула тотожності на-
ції (населення) і держави, прийнята в 
державах Західної Європи і США. Так, 
у французькому праві всі громадяни 
Франції, незалежно від походження, 
мови та етнокультурних особливос-
тей, є французами, а сама Франція 
визнається моноетнічній країною. 
Аналогічна ситуація тотожності нації 
і держави спостерігається в США, гро-
мадянином яких є будь-який громадя-
нин, який має американський паспорт 
і більш необтяжений своєї споконвіч-
ної історією, етнічною культурою, тра-
диціями предків.

Таким чином, поняття «національна 
безпека» в американській і західноєв-
ропейській версії практично «погли-
нає» за обсягом свого значення катего-
рію «державна безпека». Дане судження 
може бути підтверджено змістом аме-
риканської військової доктрини, згідно 
з якою всі національні ресурси повинні 
бути використані не тільки в інтересах 
оборони, але і військової експансії для 
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надання максимальної підтримки по-
літиці в забезпеченні національних ін-
тересів і досягнення стратегічних цілей 
США, для перемоги у війні і найкращого 
її політичного використання, а також 
для зменшення ймовірності зазнати 
поразки [2].

Іншими словами, поняття «націо-
нальна безпека» розкриває сенс наці-
онального підходу до безпеки в США і 
західноєвропейських країнах – їх вну-
трішніх і зовнішніх інтересів, страте-
гічних цілей і завдань в умовах війни 
і миру.

Ключову роль у державній систе-
мі національної безпеки Сполучених 
Штатів відіграє Міністерство внутріш-
ньої безпеки США, на керівника яко-
го покладено функцію стратегічного 
керівництва об’єднаних зусиль нації 
щодо забезпечення безпеки, як це ви-
значено в програмних документах. 
Відповідно до зазначеної Директиви 
міністр внутрішньої безпеки США по-
винен забезпечувати щоденну взає-
модію з визначеними відповідальни-
ми за конкретні сектори агентствами 
(Sector-Specific Agency) 58, постійне 
залучення спеціалізованих можли-
востей та досвіду відповідального за 
конкретний сектор агентства, ефек-
тивну взаємодію з місцевими органа-
ми влади всіх рівнів. Партнерство з 
усіма переліченими суб’єктами є імпе-
ративом у діяльності МВБ [3, с. 37].

Стратегія національної безпеки 
США, оприлюднена у вересні 2002 року, 
закріпила такі основні положення:

а) основні загрози безпеці США ви-
ходять від держав-ізгоїв і терористич-
них мереж;

б) США не допустять досягнення 
будь-якою країною військового пари-
тету;

в) США мають намір застосовувати 
військову силу першими, щоб попере-
дити ворожі дії, навіть якщо напад на 
США в даний момент не готується або 
неможливо;

г) США мають намір залишитися 
єдиною в світі країною, що має пра-
во на застосування сили проти загроз 
перш, ніж вони повністю сформують-
ся, і не дозволять іншим націям ви-
користовувати попереджання як ви-
правдання для агресії [4, c. 76].

Таким чином, в основу аналізо-
ваного документа було покладено 
принцип превентивного підходу: за-
безпечуючи самооборону, США готові 
наносити удари по противнику навіть 
в тому випадку, якщо час і місце його 
атак на державу достеменно невідомі.

16 березня 2006 року в Вашингтоні 
була опублікована оновлена редакція 
Стратегії національної безпеки США 
2002 року. Нова редакція, за словами 
Президента США, стала стратегією 
військового часу, яке покликане убез-
печити американців в умовах видоз-
мінити викликів і загроз нового тися-
чоліття [5].

Головними загрозами були названі 
тероризм, натхнений агресивної ідео-
логією ненависті і насильства, а також 
поширення небезпечних видів озбро-
єнь. В якості основ, на яких має базу-
ватися сучасна стратегія національної 
безпеки США, закріплені: захист сво-
боди, справедливості і гідності людей 
в різних регіонах світу; історично обу-
мовлене світове лідерство США в зро-
стаючому співтоваристві демократич-
них держав, що протистоять сучасним 
глобальним загрозам [6, с. 76].

Надалі, в 2010 році Президентом 
США Обамою пропонується широ-
кий перегляд стратегічних пріорите-
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тів США. Так, в Доктрині національ-
ної безпеки США підкреслюється, що 
Сполучені Штати повинні воскресити 
свою власну економічну, моральну і 
інноваційну міць, якщо хочуть і далі 
відігравати провідну роль у світі; як і 
після Другої світової війни, США по-
винні сформувати новий міжнарод-
ний порядок і систему світових інсти-
тутів, що відображають дійсність XXI 
століття, в якій «велич Америки не га-
рантовано» [7].

Доктрина Обами 2010 року пред-
ставляє собою певний відхід від одно-
стороннього військового підходу, який 
його попередник пропагував після те-
рактів 11 вересня. Зокрема, в докумен-
ті йдеться про наступне: «Військова 
перевага має бути збережено, і Сполу-
чені Штати залишаються єдиною дер-
жавою, здатним вести великомасш-
табні військові операції на далекій 
відстані. Однак, коли ми зловживаємо 
нашої військовою міццю або не вико-
ристовуємо додаткові інструменти або 
діємо без партнерів, то наші збройні 
сили надмірно напружені. Американ-
ці несуть важку ношу, а наше світове 
лідерство занадто асоціюється лише з 
військовою силою» [8].

У розглянутій Стратегії 2010 року 
визначено чотири постійних націо-
нальних інтересів, нерозривно пов’я-
заних між собою: безпеку, процвітан-
ня, цінності і міжнародний порядок. У 
ній також йдеться про те, що централь-
ним елементом стратегії адміністрації 
стане розширення взаємодії США з 
іншими ключовими центрами впли-
ву, включаючи Китай, Індію та Росію, а 
також з державами, чий вплив зростає, 
такими як Бразилія, Південна Африка 
і Індонезія. Поряд з цим, згадується 
про раніше озвученому зсуві від «ве-

ликої вісімки» до «великій двадцятці», 
яка перетворюється в «головний фо-
рум міжнародного економічного спів-
робітництва».

Дотримуючись в обраному на-
прямку, 6 лютого 2015 року адміні-
страція Барака Обами оприлюднила 
оновлену редакцію Стратегії націо-
нальної безпеки США (далі – Страте-
гія), прийняття якої обумовлено цілим 
рядом нових викликів на міжнародній 
арені, для вирішення яких, як зазнача-
ється в стратегії, держава повинна ві-
дігравати провідну роль в світі.

Істотні зміни стосуються безпеки 
і національних інтересів США. Основ-
ні завдання США в цьому напрямку 
включають в себе: зміцнення націо-
нальної оборони, посилення внутріш-
ньої безпеки, боротьбу з тероризмом, 
збільшення потенціалу запобігання 
конфліктам, запобігання поширен-
ню та використання зброї масового 
ураження, протистояння кліматич-
ним змінам, забезпечення доступу до 
спільно використовуваних просторів, 
включаючи інформаційне, космічне 
, повітряне та морське, а також зміц-
нення всесвітньої охорони здоров’я.

Особливістю Стратегії 2015 року 
є новий підхід до світової політичної 
системи, а саме розворот в бік Азіат-
сько-Тихоокеанського регіону, а також 
підтримання союзницьких відносин з 
Європою, просування миру на Близь-
кому Сході і в Північній Африці, ін-
вестування в майбутнє африканського 
регіону, посилення співпраці в сферах 
економіки і безпеки на американсько-
му континенті [9].

В цілому, на думку експертів, Стра-
тегія національної безпеки США 2015 
роки не піднесла особливих сюрпри-
зів, оскільки порушені в ній теми тісно 
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співвідносяться з основними тезами 
попередньої стратегії національної 
безпеки.

Остання діюча (оновлена) редакція 
Стратегії національної безпеки США 
(National Security Strategy або NSS) була 
оприлюднена адміністрацією прези-
дента США Дональда Дж. Трампа 18 
грудня 2017 р. Як і раніше, даний доку-
мент присвячений аналізу існуючих і 
потенційних викликів безпеки країни, 
а також способів протидії наявним за-
грозам. Основний лейтмотив даного 
документа відбився в словах президен-
та США, які презентують цю стратегію: 
«Першочерговим борг нашої держави 
перед народом полягає в тому, щоб 
служити його інтересам, забезпечувати 
його безпеку, відстоювати його права і 
захищати його цінності» [10].

У аналізованої Стратегії визнача-
ються чотири життєво важливих націо-
нальних інтересу (т.зв. «основоположні 
стовпи»): захист території США, амери-
канських громадян і американського 
способу життя; сприяння процвітанню 
Америки; збереження миру через силу; 
розширення американського впливу. 
Крім того, викладаються головні ви-
клики і тенденції, що впливають на 
стан в світі, серед яких: ревізіоністські 
держави (включаючи Китай і Росію); 
регіональні диктатори; терористи з 
джихадистських організацій [11].

Крім протидії зовнішнім загрозам, 
значна увага в уже згадуваному доку-
менті приділено розвитку американ-
ського добробуту – підтримці сильної 
економіки, що захищає американ-
ський народ, що зміцнює його спосіб 
життя і підтримує американську міць.

Також йдеться про необхідність 
лідирування в галузі наукових дослі-

джень, технологій та інновацій, енер-
гетичному перевагу Америки.

Закон США “Щодо планування на-
ціональної оборони на рік” має розді-
ли які визначають: роль США у світі, 
національні інтереси та цілі, оборонну 
стратегію, парадигму процесу плану-
вання сил, глобальну військову при-
сутність США, створення військової 
структури США ХХІ сторіччя, ефек-
тивність роботи міністерства оборони, 
управління ризиками. Окремий розділ 
присвячений заяві голові Об’єднаного 
комітету начальників штабів зброй-
них сил США [12; 13].

Під час розроблення цього стра-
тегічного документу застосовано такі 
принципи:

• аналіз та побудова докумен-
та за принципом “згори-до низу” 
(top-down) на відміну від методів 
розроблення попередніх документів 
(bottom-up);

• дотримання “помірного” рівня 
розроблення (не перевантаженість до-
кумента зайвими дослідженнями); 

• керування стратегією, що базу-
ється на питаннях, які є дійсно прин-
циповими;

• дотримання визначених рів-
нів загроз; вироблення інструкції, яка 
може бути виконаною [14].

При цьому у варіанті підходу “зго-
ри-до низу” від інтересів, цілей та стра-
тегії залежить структура збройних сил.

В цілому ж, можна говорити про 
збереження наступності нової Страте-
гії національної безпеки США по від-
ношенню до попередніх правовим до-
кументам в даній сфері і традиційним 
американським національним цінно-
стям, закріпленим в Конституції США.

Висновки. Аналіз сутності сучас-
ної концепції національної безпеки 
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США дозволяє прийти до наступного 
основного висновку: в американській 
зовнішній політиці спостерігається ак-
цент на військову міць в якості голов-
ного засобу забезпечення національ-
них інтересів; при цьому фактично 
національна безпека ототожнюється з 
безпекою військової.

На нашу думку, доцільно досвід 
планування системи національної 
безпеки здійснювати за прикладом 
США. Необхідними кроками цьому 
сенсі, які слугуватимуть покращенню 
усієї роботи над стратегічними доку-
ментами можуть бути:

• закріплення на законодавчому 
рівні керівних принципів і вимог до 
вироблення стратегічного документа 
та їх формалізація у відповідних фор-
мах;

• формування єдиних стандар-
тів системи державного управління у 
сфері національної безпеки України;

• вироблення і затвердження 
єдиного понятійно-категорійного 
апарату в системі стратегічного пла-
нування в секторі безпеки та оборони;

• планування процесів реаліза-
ції державної політики у сфері націо-
нальної безпеки;

• вироблення єдиних методич-
них рекомендацій та правових норм 
щодо організації та здійснення стра-
тегічного планування в секторі безпе-
ки і оборони України;

• зміни пріоритетів національ-
ної політики в Україні.

У перспективі подальших розвідок 
аналіз систем національної безпеки 
в Європейських та Азійських країнах, 
виокремлення закономірностей роз-
витку систем національної безпеки за 
кордоном.
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