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Поняття національної безпеки 
держави 



Захисники України Чернівецька 
національна гвардія в АТО 



Національна безпека України як стан 

захищеності життєво важливих інтересів 
особи, суспільства та держави від 

внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною 

умовою збереження та примноження 
духовних і матеріальних цінностей. 





Головними об’єктами національної 
безпеки є: 

• громадянин — його права і свобода; 

• суспільство — його духовні і 

матеріальні цінності; 

• держава — її конституційний лад, 

суверенітет, територіальна                            
цілісність і недоторканість                             

кордонів. 



Національні інтереси України 

відображають фундаментальні цінності та 
прагнення українського народу, його 

потреби в різних умовах життєдіяльності, а 

також цивілізовані шляхи її створення та 
задоволення. 





Пріоритетними національними 
інтересами є: 

• створення громадського суспільства, 
підвищення ефективності органів 

державної влади та мистецтва 
самоврядування, розвиток демократичних 
інститутів для забезпечення прав і свобод 

людини; 





Пріоритетними національними 
інтересами є: 

• досягнення національної злагоди, 
політичної і соціальної стабільності, 

гарантування прав української нації та 
національних меншин країни; 



Пріоритетними національними 
інтересами є: 

• забезпечення державного 
суверенітету, територіальної цілісності 

кордонів;  

• створення самодостатньої соціально 
орієнтованої ринкової                                      
економіки; 



Пріоритетними національними 
інтересами є: 

• забезпечення екологічно та 
технологічно безпечних умов 

життєдіяльності суспільства; 

• збереження та підвищення науково-
технічного потенціалу; 



Пріоритетними національними 
інтересами є: 

• зміцнення генофонду українського 
народу, його фізичного та морального 

здоров’я та інтелектуального потенціалу; 

• розвиток української нації, історичної 
свідомості та                                             
національної                                                      

гідності українців; 



Пріоритетними національними 
інтересами є: 

• розвиток етнічної, культурної, мовної 
та релігійної самобутності громадян усіх 

національностей, що складають 
український народ; 



Пріоритетними національними 
інтересами є: 

• налагодження рівноправних і 
взаємовигідних відносин з усіма 

державами, інтегрування в європейську та 
світову спільноту. 



Система забезпечення 
національної безпеки — це 
організована державою сукупність 

об’єктів: державних органів, 

громадських організацій, посадових 
осіб та окремих громадян, 

об’єднаних цілями та завданнями 

щодо захисту національних інтересів, 
що здійснюють узгоджену діяльність 

у межах законодавства України. 



Правову основу забезпечення 

національної безпеки України становить 
Конституція України, Закон України «Про 

національну безпеку України», інші 

закони і нормативно-правові акти, а також 
визнані Україною міжнародні                    
договори й угоди. 



Контрольні питання 

1. Що таке національна безпека? 

2. Назвіть шляхи забезпечення 

національної безпеки. 

3. Що вивчає дисципліна                               
«Захист України»? 

4. Для чого вона потрібна? 


