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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ  
 

На сьогодні в Україні існує одне із важливих завдань, як забезпечення 
безпеки і оборони держави. Безпека і оборона держави – це відповідні категорії, 
які своїм функціями характеризують певний рівень захисту та безпеки, які в 
середині країни так і зовні. Крім того, вище наведені категорії за своїми 
функціями, надають захист, безпеку, та оборону життєво необхідних та 
важливих інтересів, та захисту Конституційних прав та свобод особи, 
суспільства і держави. Як ми вище зазначили, небезпека може бути та виникати 
як  від зовнішніх так і від внутрішніх загроз. 

Тому, на сьогодні забезпечення безпеки та оборони є актуальним 
завдання для держави, адже захист, оборонна конституційного ладу країни 
створює відповідну безпеку для суспільства та громадян. Але, у свою чергу, під 
впливом багатьох негативних чинників, існує і проблематика забезпечення 
вище наведених категорій [1]. 

До негативного чинника який створює проблематику забезпечення 
безпеки і оборони України є злочинність. Крім того, існують різні види 
злочинів які можуть підривати довіру до влади, тим самим створювати 
підґрунтя для небезпеки суспільним відносинам. За статистичними даними 
Генеральної прокуратури України за 2020 рік було обліковано 18996 
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної 
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діяльності посадових осіб, також за 2020 рік було обліковано 1012 
кримінальних правопорушень які були скоєні учасниками АТО, ООС [2]. Як 
зазначав Марголюк О.В., на сьогодні, всупереч вимогам міжнародних режимів 
існують різні шляхи доставки зброї і інших заборонених речей, що у свою чергу 
призводить до виникнення злочинності поширення тероризму, піратства, 
наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю і ядерними матеріалами, 
транскордонної організованої злочинності, відмивання брудних грошей, 
незаконної міграції, торгівлі людьми, кіберзагрози. 

Під сумуючи вище сказане, на сьогодні існує певна проблематика яка 
потребує більш детального дослідження. Необхідно зазначити, що в умовах 
жорсткої міжнародної конкуренції, яка викликає різноманітні форми як 
співробітництва, так і суперництва, породжує велику кількість загроз 
національній безпеці та вимагає від держав використання гнучких 
координаційних механізмів у цій сфері. Також, існує необхідність 
удосконалення існуючих механізмів, таких як правоохоронні органи, 
військовий апарат.  
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