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Основою світового розвитку XXI ст. є глобалізація. Цей процес 

відкриває нові перспективи поряд з певними загрозами. Саме тому з 

інтенсифікацією глобалізаційних, інтеграційних процесів, 

інтернаціоналізацією світової економіки значної актуалізації набувають 

питання захисту національних інтересів та забезпечення національної 

безпеки. Процеси глобалізації системно впливають на всі аспекти 

життєдіяльності держави та мають важливе практичне значення, тому 

повинні враховуватись при здійсненні державної політики.  

Для того щоб дослідити проблеми національної безпеки України у 

контексті глобалізації та євроінтеграції, необхідно першочергово 

приділити увагу саме поняттям глобалізації та інтеграції, після чого 

звернути увагу на поняття національної безпеки України. Глобалізація – 

загальноцивілізаційний процес, який істотно впливає на політичну та 

соціально-економічну й інші сфери людського буття. У свою чергу, 

термін «інтеграція» тлумачиться як процес взаємного пристосування, 

розширення або ж об'єднання чогось у єдине ціле. Відповідно до п. 9 ч. 1 

ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України», національна 

безпека України – захищеність державного суверенітету, територіальної 

цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних 

інтересів України від реальних та потенційних загроз. 

З огляду на світові тенденції цілком природним було проголошення 

Україною з часу набуття незалежності курсу на інтеграцію до 

Європейського Союзу. Виходячи з положень чинного законодавства та 

теоретичних досліджень, інтеграція України до ЄС є одним із 

зовнішньополітичних механізмів забезпечення національної безпеки. 

Підвищений інтерес до цього напряму стимулюється ускладненням 

політико-правових умов розвитку українського суспільства, зростанням 

негативних явищ і процесів, які впливають на стан національної безпеки, 

та потребою практики у цій сфері, яка висуває нові, підвищені вимоги до 

теоретичної розробки правових проблем, пов’язаних із забезпеченням 

національної безпеки. 

На сучасному етапі найбільш істотними факторами, які необхідно 

враховувати при забезпеченні національної безпеки в контексті 

євроінтеграції, є: ступінь суспільно-політичної та соціально-економічної 

стабільності суспільства; особливості політичного режиму; рівень 

правової культури різних суб’єктів правовідносин, особливо посадових 

осіб державного апарату; особливості історичних умов існування країни; 
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геостратегічне положення країни; процеси глобалізації; сучасний стан та 

особливості спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. 

Національна безпека характеризує здатність економіки протистояти дії 

різноманітних внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати стійкий 

економічний розвиток, зміцнювати конкурентні позиції на міжнародному 

ринку. 

Процеси глобалізації відіграють роль зовнішнього фактора, мають 

амбівалентну спрямованість щодо національної безпеки, яка полягає в 

тому, що, являючись позитивним явищем суспільного прогресу, 

глобалізація поглиблює проблеми національної безпеки. Ефективність 

національної безпеки залежить від проведення системних внутрішніх 

реформ, які мають бути спрямовані на створення гнучкої, дієздатної та 

демократичної системи державного управління, задля того щоб процеси 

глобалізації та євроінтеграції не мали негативного впливу на національну 

безпеку країни. 

Найбільш відчутними негативними джерелами загроз для 

національної безпеки, що супроводжують глобалізаційні та інтеграційні 

процеси, є: міжнародні переливання капіталу, що вийшли з-під контролю 

й дають волю діям міжнародних фінансових спекулянтів, а також швидке 

поширення локальних економічних «збоїв» на інші регіони світу; 

зростальний розрив у рівні добробуту і ступеня втягнення у процеси 

глобалізації багатих і бідних країн, що залишає останнім дуже невигідний 

вибір для розвитку; зростання безробіття у країнах, що розвиваються; 

загострення проблеми збереження культурно-цивілізаційної 

різноманітності світу, яке провокує консервативний традиціоналізм, 

націоналістичний та релігійний фундаменталізм; посилення міграційних 

процесів. Усі ці чинники активно впливають на безпеку та розвиток нашої 

країни, що засвідчує неможливість у сучасних умовах досягти належного 

рівня національної безпеки без врахування регіональних та глобальних 

чинників. 

Забезпечення високого рівня захищеності національних інтересів, 

за якого створюються належні умови для стабільного розвитку 

особистості, суспільства та держави, є завданням політики національної 

безпеки держави. При цьому важливою умовою ефективності цієї 

політики є пріоритет несилових шляхів захисту національних інтересів та 

цінностей, які покладені в їх основу. 
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СТРАХ ЯК ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ 

Природні катаклізми та постійні зміни, з якими зіткнулося  людство 

у ХХ-XXI столітті набули характеру великого сніжного кому.  У таких 

умовах людині важко знайти точку опори, людина знаходиться у стані 

невизначеності, що викликає лише почуття страху. 

Страх, як предмет дослідження, цікавив мислителів в усі часи – від 

античності до сьогодення. Епікур, Платон, Арістотель, Т. Гоббс, 

Р. Декарт, Б. Паскаль, Б. Спіноза, Д. Юм, П. Гольбах, І. Кант, Л. Фейєрбах, 

Г. Гегель – кожен у свою епоху намагався визначити місце страху в 

онтологічній матриці людського буття. Класики філософської думки 

пояснювали феномен страху як випадковий момент свідомості, 

акцентуючи свою увагу на причинах появи цього явища, визначенні його 

меж та способах  подолання. 

У своїх дослідженнях Б. Спіноза визначав страх як суто 

суб’єктивну проблему, пов’язуючи його з психічним станом людини. Він 

протиставляв категорію «страх» категорії «надія». Виходячи з цього, 

страх – це мука, яка пов’язана з думкою, що на нас чекає щось неприємне 

і негативне, а надія – це насолода, яка пов’язана з думкою, що наше 

бажання здійсниться. Тобто, обидва явища характеризують людину у 

стані сумніву. 

Д. Юм зі свого боку пов’язував витоки страху з обумовленою 

недостовірністю об’єкта. Ф. Шеллінг зазначав, що причиною появи страху 

є втрата свідомістю своєї єдності. 

І. Кант вважав, що ситуації страху – це ситуації протистояння 

об’єктів. У його розумінні страх є результатом тієї ситуації, коли людині 

бракує сил протистояти злу. 
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