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національних інтересів свідчить про те, що нація проголошує намір подальшого
існування і розвиток; політична безпека – це вид соціальної діяльності, основним
призначенням якої є створення сприятливих умов для реалізації цих інтересів.
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Центральним в питанні державної безпеки є національні інтереси, які є
зрозумілими суспільству, сформульовані у вигляді чітких завдань, які мають
відстоювати державу як всередині, так і за її межами.
Основним питанням при аналізі проблем безпеки виступає розмежування
таких понять як національна безпека і національні інтереси.
Третьякової

-
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На думку С.А

певний

результат

усвідомлення цінностей існування тієї чи іншої нації. Без національних інтересів
нація не існує, бо автоматично вона перетворюється в населення, яке проживає на
певній території.
Наявність національних інтересів свідчить про те, що нація ідентифікує себе
такою, вона виділяє себе серед інших народностей або етносів, а головне - вона
проголошує намір подальшого існування і розвитку власним шляхом на підставі
власних історичних традицій і способу життя. У свою чергу, національна безпека
є нічим іншим як видом соціальної діяльності, основним призначенням якої є

створення сприятливих умов для реалізації цих інтересів. Тому безпеку, як таку, з
іншого боку також може розглядатися в якості національного інтересу »[3].
У кожної держави є свої інтереси. Головний пріоритет всіх держав - знайти
способи поєднання власних інтересів з інтересами інших держав.
Поняття «державна безпека» та «національна безпека» мають різні
значення. Можна сказати, що головною рисою національної безпеки виступає
фізичний розвиток суспільства, забезпечення суверенітету і територіальної
цілісності держави, збереження його дієздатності перед загрозою застосування
збройних сил з боку іншої держави.
Якщо розглядати державну безпеку, можна сказати, що це не тільки
запобігання загрозі військового нападу, захоплення території, зведення до
мінімуму знищення населення. Можна сказати, що поняття безпеки передбачає
забезпечення

громадянам

основних

умов

для

нормального

життя,

безперешкодного розвитку та самовираження.
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дають визначення поняттям державних

інтересів і інтересів національної безпеки.
«Державні інтереси і інтереси національної безпеки - це взаємопов’язані
поняття. Аналітичне використання поняття «національні інтереси» підкреслює
роль держави як втілення національних інтересів. Однак поки що не існує єдиної
методики, що дозволяє визначити інтереси нації. Деякі дослідники стверджують,
що вони об’єктивно визначаються становищем держави в міжнародній системі і
можуть бути виведені на основі вивчення її історії, успіхів і невдач в політиці.
Інші вважають, що національні інтереси суб’єктивно інтерпретуються урядом
»[1].
Таким

чином,

можна

сказати,

що

правильне

розуміння

сутності

національних інтересів країни і вміння оцінювати їх різні прояви в сфері її
внутрішніх і зовнішніх політичних, економічних, військових та інших відносин, є
найважливішою умовою успішної розробки концепції національної безпеки.
Також не менш важливо й інше положення: «захист національних інтересів є і
умовою, і засобом забезпечення національної безпеки країни (суспільства) -

збереження її цілісності, стійкості і здатності до ефективного функціонування і
розвитку»[2].
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