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У статті обґрунтовано актуальність та значимість наукових досліджень проблем державного реагування на 

загрози суспільно-політичному стану України, а також визначено основні напрямки таких досліджень, виявлено та 

узагальнено основні загрози суспільно-політичній стабільності держави. 
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Постановка проблеми. Суспільно-

політична обстановка в України залишається 

нестабільною, що підтверджується 

різноманітними звітами правоохоронних 

органів держави. Статистика найбільш 

вагомих кримінальних злочинів у 2013 – 2018 

рр., що формує Генеральна прокуратура 

України, є підтвердженням наявних загроз. 

Збільшення кількості зареєстрованих злочинів 

проти основ національної безпеки, проти 

громадської безпеки,  проти громадського 

порядку та моральності доводить актуальність 

та важливість проведення наукових 

досліджень щодо загроз суспільно-політичної 

стабільності України. 

На Сектор безпеки і оборони (СБО), у тому 

числі на Національну гвардію України (НГУ) 

як одну із основних складових сил СБО, 

покладаються функції забезпечення державної 

безпеки України та реагування на загрози 

суспільно-політичному стану держави. 

Сучасні виклики і загрози державній безпеці 

України вимагають створення ефективних 

механізмів боротьби та протидії таким 

загрозам, зокрема, невідкладного 

реформування формувань СБО на основі 

принципів та стандартів ЄС і НАТО.  

Останнім часом держава приймає ряд 

дієвих заходів щодо адміністративно-

правового забезпечення реагування на загрози 

суспільно-політичній стабільності держави. 

Так, Указом Президента України 26 травня 

2016 року № 287/2015 затверджена Стратегія 

національної безпеки України [1], Указом 

Президента України  від 14 березня 2016 року 

№ 92/2016 [2] затверджена Концепція 

розвитку сектору безпеки і оборони, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 01.02.2017 № 100-р [3] затверджена 

Концепція розвитку НГУ на період до 2020 

року, а також прийнятий Закон України від 21 

червні 2018 року № 2469-VIII [4] Про 

національну безпеку України. Разом з цим слід 

зазначити, що існуючі механізми управління 

не в змозі ефективно врегульовувати 

відповідне реагування на зазначені загрози, а 

отже, актуальним є дослідження щодо 

державного реагування на загрози суспільно-

політичному стану України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Для цілісного уявлення закономірностей й 

сутнісних характеристик проблем державного 

реагування на загрози суспільно-політичному 

стану України, доцільно розглянути через призму 

теорій управління та національної безпеки. 

Так, проблеми публічного адміністрування, 

нормативно-правового забезпечення, цільового 

та стратегічного планування і програмування у 

сфері безпеки і оборони у своїх наукових працях 

розглядали Алфімова С.М., Бєлай С.В., Буренко 

В.М., Вакулова С.Ф., Глібко А.Г., Горбулін В.П., 

Качинський А.Б., Ляпунов В.М., Медвідь Ф., 

Московський А.М., Райзберг Б.А., Сапожніков 

А.А., Сокуренко С.В., Чорна М. та інші. Наукові 

проблеми складових державної безпеки та 

взаємодії формувань Сектору безпеки і оборони 

вивчали та вирішували Аллеров Ю.В., 

Андрієнко М.В. Кириченко І.О., Копитко М.І., 

Литвин М.М., Шмаков О.В. та інші. 

Незважаючи на важливість і цінність 

наукових праць учених, проблема державного 

реагування на загрози суспільно-політичному 

стану України залишається недостатньо 

дослідженою щодо: виявлення сутності 
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державного реагування на загрози суспільно-

політичному стану держави; обґрунтування 

теоретико-методологічних основ дослідження 

суспільно-політичної стабільності; виявлення 

та класифікації загроз суспільно-політичної 

активності, загроз суспільно-політичної 

стабільності, концептуальних підходів щодо 

дослідження вказаних проблем; дослідження 

ретроспективи та сучасних підходів щодо 

державного регулювання на загрози 

суспільно-політичної стабільності. 

Мета даної статті полягає у визначенні та 

обґрунтуванні основних  загроз суспільно-

політичній стабільності держави.  

Виклад основного матеріалу. Внутрішнє і 

зовнішнє становище України визначається 

складною сукупністю факторів, що несуть у 

собі як загрози і ризики поглиблення кризових 

явищ, так і можливості для виходу на 

магістральний шлях національного розвитку 

[5, стор. 13]. На жаль продовжується тенденція 

до збільшення кризових та надзвичайних 

ситуацій (КтаНС), що загрожують державній 

безпеці України. Так, порівняно з 2016 роком 

загальна кількість КтаНС у 2017 році 

збільшилася на 11,4 %, при цьому кількість 

КтаНС природного та соціального характеру 

збільшилася на 20,2 % та 125 % відповідно [6, 

стор. 2].  Статистика кримінальних злочинів 

[7] тільки підтверджує загрозливий стан 

кризових ситуацій.  

На сьогодні виокремлено такі основні загрози 

суспільно-політичній стабільності України: 

 агресивні дії Росії, що здійснюються для 

підриву суспільно-політичної стабільності з 

метою знищення держави Україна і 

захоплення її території, застосування воєнної 

сили, а також технологій гібридної війни; 

 тимчасова окупація Російською 

Федерацією території Автономної Республіки 

Крим і міста Севастополя та агресивні дії 

щодо дестабілізації обстановки у Балто-

Чорноморсько-Каспійському регіоні; 

 розвідувально-підривна і диверсійна 

діяльність Російської Федерації та інших 

держав, дії, спрямовані на розпалювання 

міжетнічної, міжконфесійної, соціальної 

ворожнечі і ненависті, сепаратизму і 

тероризму, створення і всебічна підтримка 

маріонеткових квазідержавних утворень на 

тимчасово окупованій території частини 

Донецької та Луганської областей; 

 нарощування Російською Федерацією 

військових угруповань поблизу державного 

кордону України та на тимчасово окупованій 

території України, у тому числі розміщенням 

на півострові Крим тактичної ядерної зброї; 

 діяльність на території України 

екстремістських злочинних озброєних 

угруповань, що спрямована на дестабілізацію 

внутрішньої соціально-політичної ситуації в 

Україні, порушення функціонування органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування та блокування важливих 

об'єктів промисловості й інфраструктури; 

 втручання у внутрішні справи України з 

боку Російської Федерації, спрямоване на зміну 

конституційного ладу, порушення територіальної 

цілісності та суверенітету України, суспільно-

політичної стабільності та правопорядку; 

 спроби дестабілізації з боку Російської 

Федерації суспільно-політичної ситуації в 

Україні, а також провокування 

сепаратистських настроїв у районах 

компактного проживання національних 

меншин на території України; 

 невирішеність питань щодо 

розмежування державного кордону між 

Україною та Російською Федерацією в 

акваторії Чорного і Азовського морів, 

незавершеність договірно-правового 

оформлення державного кордону України з 

Російською Федерацією, Республікою 

Білорусь та Республікою Молдова; 

 блокування Російською Федерацією та її 

сателітами ініціатив України щодо залучення 

світової спільноти до врегулювання конфлікту 

на сході держави, зокрема щодо залучення сил 

з підтримання миру і безпеки ООН та ЄС; 

 ускладнення або дискредитація роботи 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні, інших міжнародних спостережних, 

моніторингових, посередницьких утворень, які 

акредитовані в Україні; 

 цілеспрямований інформаційний 

(інформаційно-психологічний) вплив на 

формування негативного міжнародного іміджу 

України, дестабілізацію внутрішньої суспільно-

політичної обстановки, загострення міжетнічних 

та міжконфесійних відносин в Україні або її 

окремих регіонах і місцях компактного 

проживання національних меншин; 

 реалізація іноземними державами, 

міжнародними злочинними угрупованнями 
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кіберзагроз щодо автоматизованих систем 

державного та військового управління, об'єктів 

критичної інформаційної інфраструктури; 

 поширення транскордонної організованої 

злочинності. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

головною загрозою суспільно-політичній 

стабільності України є ведення агресивної 

гібридної війни проти України, основними 

ознаками якої є комбінація різноманітних і 

динамічних дій регулярних сил Російської 

Федерації, що взаємодіють зі злочинними 

озброєними угрупованнями та кримінальними 

елементами, діяльність яких координується і 

здійснюється за єдиним замислом і планом із 

активним застосуванням засобів пропаганди, 

саботажу, навмисного завдання шкоди, 

диверсій і терору. 
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