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У статті досліджується актуальна проблема - національні
інтереси України на сучасному етапі. Зокрема розглянуті оснований
національний інтерес, пріоритети національного інтересу –
забезпечення безпеки України, її інформаційна складова, воєнна
доктрина. Значна увага приділена євроатлантичній інтеграції,
розглядається аспект захисту національних інтересів, який лежить у
сфері духовності, моральних засад, культури.
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Поняття «національні інтереси» є невід’ємним складовим
елементом як системи національної безпеки, так і геополітики.
Американські вчені У. Ліппман, Г. Моргентау, Г. Кіссенджер та ін.
розглядають національну безпеку як частину національних інтересів.
Проблему національних інтересів досліджують українські науковці Б.
Парахонський, С. Пирожков, В. Ліпка, В. Косевцов, І. Біннько

та ін.
У сучасній геополітиці під національними інтересами розуміють

стратегічно важливі цілі, що іх ставить перед собою кожна держава, і
засоби, за допомогою яких вона розраховує їх досягти. Українські
національні інтереси – це життєво важливі матеріальні, інтелектуальні
і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного
джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави,
реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її
прогресивний розвиток. У цьому розумінні національні інтереси є
важливішими завданнями внутрішньої і зовнішньої політики.

Пріоритетне значення серед національних інтересів має захист
державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності
державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи
Україні [1]. За умов перехідного стану, у якому перебуває наша країна,
коли досі залишаються невирішеними багато з аспектів політичної й
економічної трансформації, національні інтереси мають відігравати
вирішальну роль. У Законі України «Про основи національної безпеки



України» визначені пріоритетні національні інтереси України на
сучасний момент [2], узагальнивши які, українські науковці визначили
основний національний інтерес України. Це відродження і зміцнення
власної державності, відтворення національної економіки,
ідентифікація громадян як громадян України [3].

Як зазначає український дослідник М.С. Дністрянський, частка
етнічних українців у нашій державі становить понад 80%

у 17 регіонах з 25, ще в чотирьох – понад 70% і лише в
одному, Автономній Республіці Крим, меншість. Частка етнічних
українців в Україні порівняно з 1989 р. зросла від 72.7% до 77.8% у
2001 p., тобто на 5%. Тенденція до зростання питомої ваги етнічних
українців як у державі загалом, так і в більшості регіонів з огляду на
особливості зовнішніх міграцій, значну частку нащадків змішаних
шлюбів, які в минулому з кон'юнктурних міркувань ідентифікували
себе як росіяни, і в найближчій перспективі зберігатиметься.
Результати соціологічних досліджень. проведені О.В. Нельмою,
підтверджують, що більшість росіян в Україні саме Україну вважає
національною Батьківщиною, і ця частка більша серед росіян, що
народилися в Україні [4].

Пріоритетне значення серед національних інтересів має
забезпечення безпеки України, без чого неможливо захистити
національні інтереси. Національну безпеку Закон України визначає як
«захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина,
суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних
і потенційних загроз національним інтересам [5].

Ще недавно під безпекою розуміли захист країни від нападу
ворогів, шпигунів, замаху на державний устрій. З другої половини XX
ст. стали враховувати демографічні, техногенні й екологічні чинники.
У XXІ ст. велику роль стали відігравати нові параметри безпеки, що
пов'язані з економічним і фінансовим положенням країн, науково-
технічною революцією, розвитком інформаційних і комунікаційних
систем, транскордонною злочинністю, міжнародним тероризмом,
торгівлею наркотиками і зброєю, незаконною міграцією, війнами,
спровокованими за замовленням тих чи інших політичних сил. З
розвитком процесів глобалізації та інформаційної революції ці нові
аспекти безпеки будуть відігравати все зростаючу роль [6].

На перший план у забезпеченні національної безпеки нині все
більше виходить інформаційний рівень. Сучасна інформаційна
революція розгортається на фоні інформаційних війн, які своєю
головною метою ставлять підрив національної безпеки держав.



Інформаційна війна являє собою дії. що вчинюються для
досягнення інформаційної переваги в підтримці національної воєнної
стратегії через вплив на інформацію та інформаційні системи
противника при одночасному забезпеченні безпеки власної інформації
та інформаційних систем; нефізичну атаку на інформацію,
інформаційні процеси та інформаційну інфраструктуру: є найвищим
ступенем інформаційного протиборства та спрямована на розв'язання
суспільно-політичних, ідеологічних, а також національних,
територіальних та інших конфліктів між державами, народами,
націями, класами й соціальними групами шляхом широкомасштабної
реалізації засобів і методів інформаційного насильства (інформаційної
зброї) (за визначенням С.Я. Жука – начальника кафедри інформаційної
боротьби Національної академії оборони України). При цьому
інформаційна війна спрямована на чинники вразливості, що неминуче
виникають в умовах зростаючої залежності від інформації.

Об'єктами уваги насамперед стають інфраструктури систем
життєзабезпечення, а саме: телекомунікації, транспортні мережі,
електростанції тощо; промисловий шпіонаж - порушення прав
інтелектуальної власності, розкрадання патентованої інформації,
викривлення або знищення важливих даних проведення конкурентної
розвідки: хакінг - злам і використання особистих даних,
ідентифікаційних номерів, інформації з обмеженим доступом тощо.

Цілі інформаційної війни є дещо іншими, аніж війни у звичному
розумінні. Головною метою є фізичне знищення противника і
ліквідація його збройних сил. то за умови ведення інформаційної війни
відбувається широкомасштабне порушення роботи фінансових,
транспортних і комунікаційних мереж і систем, руйнування
економічної інфраструктури і підкорення населення країни, що зазнала
атаки, зміни світоглядних настанов, зародження сумніву в необхідності
та доцільності існування в межах самостійної, суверенної держави.
Однією з головних цілей інформаційної війни є пригнічення в людини
морального творчого початку [7].

Усі конфлікти минулого століття мали потужну інформаційну
складову. Багато прийомів інформаційної війни, яка стає головним
театром дій у глобалізованому світі, відпрацьовані саме тоді. США, які
мають нині абсолютну військову перевагу в зброї шостого покоління
чи над будь-якою державою світу, чи найнеймовірнішим союзом
держав, добре усвідомили недостатність цієї переваги в сучасному
світі. А тому США не в змозі ефективно використовувати спеціальні
операційні сили без застосування інформаційної зброї.

Шкода, але в України влада і суспільство загалом чи частково не



сприймають події від помаранчевої революції і донині як велику
інформаційну воєнну кампанію. У кращому випадку "інформаційною
війною" називають окремі сутички цієї кампанії – наприклад, пов’язані
з газовим конфліктом або маяками. В Україні справедливо піддається
критиці відсутність державного розуміння тотальності інформаційної
війни [8].

Сучасна концепція національної безпеки включає і воєнну
доктрин). Свою воєнну безпеку Україна розглядає як стан воєнної
захищеності національних інтересів в умовах потенційної і реальної
воєнної загрозі. Воєнна доктрина являє собою сукупність керівних
принципів, воєнно-політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-
економічних і воєнно-технічних поглядів на забезпечення воєнної
безпеки держави. Воєнна доктрина має оборонний характер, а це
означає, що Україна не вважа, жодну державу своїм воєнним
противником, але разом з тим вважатиме потенційним воєнним
противником державу або групу держав, послідовна недружня
політика яких загрожуватиме воєнній безпеці України. Воєнна
доктрина України, подана Президентом України, була затверджена 19
жовтня 1993 р. Постановою Верховної Ради України. Сьогодні
концептуальними документами є державні програми розвитку
Збройних сил України на 2006-2011 роки та озброєння і військової
техніки Збройних сил України на період до 2009 р.

На початку XXІ століття, як вважає український політолог
О. Палій, зовнішня загроза національній безпеці без'ядерних держав,
що не належать до військово-політичних блоків, в умовах ослаблення
значення норм міжнародного права, може бути реалізована вкрай
швидко і з катастрофічними для цих держав наслідками, як це мало
місце в Іраку 2003 р.

Між тим, державні документи України не містять адекватного
розуміння цієї ситуації. У них існують значні проблеми з ієрархією
національних інтересів. Ієрархія пріоритетів національної безпеки має
випивати з усвідомлення України як самостійного і самоцінного
суб’єкта міжнародних відноси. а не як придатка до якогось
зовнішнього центру - чи то Росії, чи то Заходу. Виділення пріоритетів
необхідне для того, щоб мати можливість, маневруючи обмеженими
ресурсами держави, зберегти високу ефективність державної політики.

Брак реалістичної ієрархії стосується Воєнної доктрини України
1993 р. та Воєнної доктрини 2004 p., які майже виключили можливість
великомасштабного конфлікту в регіоні Центральної та Східної
Європи. Разом з тим, відповідні документи і Росії і США не
виключають такої можливості, попри те, що констатують зниження



ймовірності її реалізації [9].
Слід також проаналізувати нову концепцію національної безпеки

– Закон України про основи національної безпеки від 19
червня 2003 р. У цілому концепція спрямована на “інтеграцію України
в європейський політичний, економічний, правовий простір й
євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних
взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах
України”; “забезпечення повноправної участі України в
загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки,
набуття членства у Європейському Союзі та Організації
Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських
відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією,
іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з
іншими державами світу” [10]. Такі формулювання з’явилися в
концепції національної безпеки України після того, як останніми
роками відбуваються фундаментальні зміни у сфері міжнародної
безпеки, пов’язані з активізацією асиметричних загроз, особливо
міжнародного тероризму. До загострення політичних, економічних,
етнічних, релігійних та інших суперечностей додається нагромадження
і неконтрольоване розповсюдження звичайних озброєнь та зброї
масового ураження. Посилюється небезпека появи нових й реанімації
застарілих збройних конфліктів, їхньої швидкої ескалації та залучення
до них суміжних держав. У цій ситуації Україна, яка перебуває на
стику глобальних інтересів, стає вразливішою для дії зовнішніх загроз.

Формування нової системи міжнародних відносин у сфері
безпеки, поглиблення інтеграційних процесіє у Європі, якісна зміна
співпраці між провідними стратегічними партнерами України є нині
одним з головних чинників, що впливають на реалізацію національних
інтересів нашої держави. Масштабне розширення НАТО на сусідні з
Україною держави Центральної та Південно-Східної Європи, новий
зміст відносин НАТО з Росією, небезпечні процеси в регіонах Чорного
моря та Близького Сходу створюють для нашої держави якісно нову
ситуацію, коли вона опиняється, з одного боку, в оточенні країн, тією
чи іншою мірою інтегрованих до НАТО, а з другого – перед новими
загрозами з Півдня і Сходу.

За таких умов Україна не може залишатись осторонь
загальноєвропейських інтеграційних процесів, зокрема у сфері
безпеки. Відповідь на виклики часу полягає в консолідації
демократичних країн на основі спільних цінностей. Враховуючи, що в
сучасному глобалізованому світі найнадійнішим способом захисту
середніх і малих держав залишається колективна оборона, для України



було б нелогічнім і надалі дотримуватися позаблокового чи
нейтрального статусу, зокрема обмежувати рівень відносин з НАТО
лише межами особливого партнерства. Можливості нейтральної країни
бути посередником не є реальним важелем впливу на світову політику.
Про це свідчить і досвід української дипломатії, яка безуспішно
намагалася здійснювати посередництво в балканських подіях,
конфліктах на Кавказі, у Придністров’ї тощо [11].

Виходячи з цього стану, було введено в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 23 травня 2002 року “Про
стратегію України щодо Організації Північноатлантичного договору
(НАТО)” [12]. Україна 2002 р. ухвалює політичне рішення щодо
набуття в перспективі повноправного членства в НАТО, що стало
переломним моментом у ставленні нашої держави до Альянсу і має
виняткове значення для майбутнього України як впливової
європейської регіональної держави.

ТУТ варто послатися на думку професора Анатолія Задоя:
“Україна займає особливе географічне та політичне положення.

З одного боку, вона має спільний кордон із країнами які є
членами НАТО, а з другого – з Росією. Сьогодні можна з певністю
стверджувати, що інтереси Північноатлантичного альянсу та Росії не
завжди співпадають, а інколи суперечності між ними досягають
небезпечної гостроти і взаємних політичних випадів. Достатньо
згадати про розміщення американської системи ПРО в Польщі та Чехії.
І хоч це питання не має прямої причетності до НАТО, але
сприймається більшістю громадян України саме так. За таких умов
наша країна навряд чи може виступати самостійним гравцем світової
стратегії. Вона не має відповідного ні економічного, ні військового
потенціалу. Та й з точки зору перспективи не доцільно витрачати
значну частину обмеженого національного багатства на створення
надсучасного озброєння. Найраціональнішою поведінкою для нашої
держави, на мій погляд, повинна стати політика мінімально
достатнього рівня воєнного потенціалу та вступ до міжнародної
організації колективної безпеки” [13].

У виданні, здійсненому за підтримки Міністерства закордонах
справ України, “Україна – НАТО в запитаннях і відповідях”

(2006 р.) з’ясовано переваги, що їх отримає Україна після
вступу до НАТО.

1. Це найліпша гарантія безпеки і стабільності. Членство в НАТО
дає кращі гарантії, ніж політика нейтралітету. Україна матиме
додаткові гарантії забезпечення державного суверенітету,
непорушності кордонів і територіальної цілісності. Стануть



неможливими такі непорозуміння, які виникли навколо Тузли, чи
провокаційні заклики стосовно перегляду статусу Севастополя тощо.

Ці гарантії будуть підкріплені політичною, економічною та
військовою силою держав-членів Альянсу, серед яких вісім з десяти
самих розвинених країн світу. НАТО – перевірена практикою
організація, що гарантує безпеку та стабільність своїх членів. Слід
зауважити, що це робиться з постійним зменшенням витрат. За останні
10 років європейські країни скоротили свої бюджети на 16%, зробивши
їх у середньому менше 2% від ВВП. Асигнування основних закупівель
техніки та озброєння з 1996 p. зменшилося на 18%.

2. Це утвердження системи демократичних цінностей,
модернізація суспільного життя в усіх сферах. Сам процес підготовки
вступу до НАТО є стимулюючим фактором для здійснення внутрішніх
реформ усіх сфер життя, приведення українського законодавства
відповідно до правових норм і демократичних принципів країн-членів
Альянсу.

3. Це належність до співдружності демократично розвинених
країн; піднесення авторитету країни на міжнародному рівні,
підвищення її впливу в питаннях міжнародної безпеки. Україна буде
безпосереднім учасником вироблення й прийняття рішень щодо
проблем європейської і євроатлантичної безпеки, які не лише
стосуються інтересів національної безпеки України та Альянсу, але й
пов'язані з формуванням сучасного середовища безпеки як у Європі,
так і за її межами.

4. Це позитивний вплив на економічний розвиток країни та
інвестиційний клімат. Досвід країн, які недавно стали членами
Альянсу, свідчать про значне зростання закордонних інвестицій. Так,
після вступу Болгарії до НАТО іноземні інвестиції в економіку країни
зросли вдвічі. В економіку Польщі 1997 року було інвестовано

2,7 млрд. доларів, 1998 року – 5 млрд., а 1999 року (рік вступу
до НАТО) – 8 млрд. доларів США. В економіку Чехії та Угорщини
прямі іноземні інвестиції зростали з року в рік: у 1997 р. – 4 і 6,2 млрд.
відповідно: у 1998 р. – 9,8 і 10,9 млрд.; у 1999 р. – 12,8 і 14,5 млрд.
доларів США. Інвестиції в економіку України в декілька разів менші.

Окрім вищезазначеного, слід назвати такі переваги, як: ефект
прискорення набуття членства в ЄС; це інвестиції в майбутнє –
краща доля наступних поколінь; кращі стосунки із сусідами, завдяки
підтримці їхніх інтеграційних прагнень і розширення території
стабільності.

5. Це вищий рівень розвитку Збройних Сил України на основі
їхнього реформування, залучення до сучасних стандартів оборони й



безпеки, підняття статусу й престижу військової служби [14].
І ще один важливий рівень захисту національних інтересів лежить

у галузі духовності, морально-етичних, культурних, історичних та
інтелектуальних цінностей. Концепція національної безпеки повинна
виконувати функцію консолідації довкола базових цінностей, які б
поділяла більшість громадян незважаючи на наявні між ними
соціальні, ідейні і конфесійні відмінності. Було б помилкою вважати,
що національні інтереси країни повинні захищати тільки професіонали.
Концепція національної безпеки повинна бути звернута до кожного
громадянина країни – адже йдеться про безпеку нації.

Шкода, сьогодні українське суспільство розколоте і в
політичному або електоральному, економічному і ідеологічному
напрямках. Розкол простежується під час президентської виборчої
кампанії 2004 p., парламентських перегонів 2006 і 2007 років. Вибори
виявилися певним лакмусовим папірцем щодо наявних загроз
національній безпеці України. Чинниками, що обумовлюють розкол, є
соціо-культурні відмінності між різними регіонами України, особливо
між сходом і заходом: мовні, ціннісні, релігійні тощо.

Цей розкол плекався також нереалізованістю певних політичних
інтересів громадян. Так, у Законі “Про основи національної безпеки
України” визначено серед пріоритетних національних інтересів
“забезпечення розвитку і функціонування української мови як
державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України,
гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської...
розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу
Українського народу...” [15]. Це передбачає вироблення та реалізацію
державної політики щодо забезпечення основних політичних інтересів
суспільства. Для його консолідації потрібно покласти ідеї відродження
національних традицій, історичних і духовних цінностей України, які
створені плодами праці всіх попередніх поколінь.

В інформаційному суспільстві розв’язувати це завдання можуть
тільки державні засоби масової інформації. Саме вони повинні
говорити про досягнення української культури, пропагувати українське
мистецтво і повагу до національних традицій. Насамперед щоб
добитися поваги світового співтовариства, ми повинні поважати самих
себе, власну історію і культуру. Це також інформаційний аспект
концепції національної безпеки, який необхідно активізувати в масовій
свідомості. Концепція національної безпеки повинна бути органічно
пов'язана з національною ідеєю, тільки тоді вона може бути по-
справжньому ефективною.

Але така національна ідея повинна відповідати певним вимогам.



Тут можна погодитися з узагальненням В.А. Ліпкана думки
дослідників, які зазначили, що при формуванні національної ідеї слід
мати на увазі такі аспекти:

1). національна ідея не повинна проголошувати титульний етнос
винятковим, через що надати йому суттєві переваги перед іншими
етносами, що складають ту чи іншу націю;

2). національна ідея має бути синтетичною, тобто включати як
інтереси титульної нації, так і інтереси етнічних меншин, що
проживають на території країни;

3). національна ідея має бути інтегрованою, тобто об’єднувати
інтереси титульної нації й етнічних меншин;

4). при побудові національної ідеї слід використовувати такий
принцип: однаковість індивідів – загибель для популяції. Отже,
національна ідея не має урівнювати всіх членів нації, стандартизувати
їх відповідно до окреслених настанов. Навпаки, розмаїття етносів,
об’єднаних спільною національною ідеєю, і є запорукою її тривалого,
а головне – усвідомленого існування;

5). національна ідея повинна відбивати об’єктивні прагнення та
інтереси нації на конкретно визначеному історичному етапі розвитку.
Будь-які суб’єктивістські намагання забарвити національну ідею у
власний колір, надаючи їй або релігійного, або політичного, або іншого
змісту, спаплюжать ідею, підміняють її на утилітарні прагнення,
індивідуальний інтерес. Саме тому національна ідея не може
ґрунтуватись на гаслі богообраності та інших гаслах, які за своєю
суттю створюють вакуум нації, роблячи її окремішною, месіанською і
недосяжною для інших, створюючи об’єктивні передумови для її
возвеличення;

6). національна ідея, будучи за своїм змістом гуманістичного
напряму, має включати для своєї реалізації лише ті засоби, які
передбачає національне і міжнародне законодавство. Будь-які засоби
застосування котрих веде до порушення законодавства (чи то
тероризм, чи то геноцид, чи то диверсії, чи то війни тощо) суперечать
самій суті національної ідеї, яка ґрунтується на засадах демократії та
гуманізму;

7). ураховуючи поліетнічність України, наскрізною лінією має
проходити толерантність титульного етносу до інтересів етнічних
меншин [16].

Отже, геополітична ситуація для України на сучасному етапі
докорінно змінилася. Це спонукало уточнити національні інтереси
нашої держави. Основним національним інтересом є відродження і
зміцнення власної держави, відтворення національної економіки,



ідентифікація громадян як громадян України. Пріоритетами
національних інтересів є забезпечення безпеки України. На передній
план у забезпеченні безпеки виходить інформаційний рівень. Сучасна
концепція національної безпеки включає і воєнну доктрину.
Інформаційний рівень у новій концепції національної безпеки не був
розроблений, що свідчить про відставання України на цьому
провідному стратегічному напрямі. Пріоритетом національних
інтересів України є інтеграція в європейські і євроатлантичні
структури, що забезпечить ефективність національної безпеки України.
Концепція національної безпеки повинна виконувати функцію
консолідації суспільства довкола базових цінностей, які б поділяли
більшість громадян. Вона повинна бути органічно пов’язаною з
національною ідеєю і тільки тоді вона зможе бути по-справжньому
ефективною.
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Статья посвящена актуальной проблеме: национальным
интересам Украины на современном этапе. В частности,
рассматривается основной национальный интерес, приоритеты
национального интереса, обеспечение безопасности Украины, её
информационная составляющая, военная доктрина. Значительное
внимание уделено евроатлантической интеграции, рассмотрен аспект
защиты национальных интересов, который лежит в области
духовности, морали, культуры.

Ключевые слова: Украина. национальный интерес. национальная
безопасность, евроатлантическая интеграция, информационное
общество, информационная война, геополитика.

This article devoted to actual problem: national interests of Ukraine.
In particular, main national interest is observed, its priorities, providing of
security of Ukraine and its informational component, military doctrine.
Considerable attention is spared to Euro-Atlantic interests of Ukraine,
considerate the aspect of protection of the national interests, which lies in
the spiritual, moral and cultural sphere.

Key words: Ukraine, national interest, informational society,
informational war, geopolitics.


