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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дослідження процесів забезпечення національної

безпеки України стає дедалі складнішим через

відсутність єдиної думки серед теоретиків та практиків
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державного управління у методологічному осмисленні

термінів, які дають змогу сформулювати проблеми

інформаційно0аналітичного забезпечення політики на0

ціональної безпеки, а також приймати адекватні держав0

но0управлінські рішення у цій специфічній сфері.
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Ця обставина й визначає зв'язок загальної пробле0

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження питання подальшого уточнен0

ня базисних понять державного управління у сфері на0

ціональної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На підставі аналізу актуальних досліджень і нау0

кових публікацій, енциклопедичної та довідкової літе0

ратури [1—8] можна дійти висновку, що проблеми

удосконалення категоріально0понятійного апарату

проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпе0

чення національної безпеки стали об'єктом досліджень

філософів, політологів, фахівців державного управлі0

ння. Серед науковців тривають дискусії щодо методо0

логічного обгрунтування категоріально0понятійного

апарату проблематики аналітичної діяльності у сфері

забезпечення національної безпеки України, визначен0

ня її сутності, змісту, структури. Характер зазначених

дискусій свідчить про потребу об'єктивного обгрунту0

вання процесів операціоналізації понять і категорій

державного управління. Недостатня наукова обгрун0

тованість, досить широка інтерпретація понять і кате0

горій визначають необхідність синтезування теоретич0

них положень щодо формування категоріально0поня0

тійного апарату проблематики аналітичної діяльності

у сфері забезпечення національної безпеки України,

який віддзеркалює специфіку явищ і процесів у цій

сфері.

До проблем, що стосуються безпосередньо розроб0

ки категоріально0понятійного апарату аналітичної діяль0

ності у сфері забезпечення національної безпеки Украї0

ни належать: відсутність концептуального розуміння

аналітики як такої, відсутність загальної концепції ана0

літичної діяльності в системі забезпечення національ0

ної безпеки, не обгрунтованість її структури, функцій,

напрямів розвитку.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз чинного законодавства України з питань за0

безпечення національної безпеки [9] дозволяє конста0

тувати відсутність офіційного визначення категоріаль0

но0понятійного апарату проблематики аналітичної діяль0

ності у сфері забезпечення національної безпеки. За0

значена проблема стримує розробку і впровадження

сучасних технологій аналітичної діяльності в системі за0

безпечення національної безпеки, не сприяє підвищен0

ню її ефективності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення статусу та змісту понять

"аналітична діяльність", "аналітична діяльність у дер0

жавному управлінні", "аналітична діяльність у сфері за0

безпечення національної безпеки" в категоріальній сітці

теорії державного управління.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У категоріально0понятійній системі аналітичної

діяльності у сфері забезпечення національної безпеки

можливо виокремити три рівні: а) до першого рівня на0

лежать поняття та категорії стосовно концептуального

ядра аналітики як дисципліни; б) до другого рівня —

поняття та категорії, що відображають процес аналітич0

ної діяльності в різних сферах суспільного життя; в) до

третього рівня належать поняття та категорії теорії та

практики, що відображають процес інституціоналізації

аналітичної діяльності в системі забезпечення націо0

нальної безпеки.

Представимо так звану "піраміду концептів" щодо

аналітичної діяльності у сфері забезпечення національ0

ної безпеки. На вершині піраміди міститься поняття "ана0

літика", дещо нижче — "аналітична діяльність у різних

сферах суспільного життя", а внизу, на уявній площині

основи піраміди, розташовуються базисні поняття та

терміни, що стосуються становлення та розвитку анал0

ітичної діяльності в системі забезпечення національної

безпеки.

Попередньо зазначимо, що в офіційному дискурсі

України визначення понять "аналітика", "аналітична

діяльність", "інформаційно0аналітична діяльність" не

сформульовані. В більшості випадків автори звертають0

ся до поняття "інформаційна діяльність". Одне з таких

визначень наведено у Законі України "Про інформацію"

[10]. У ст. 12 інформаційна діяльність визначається як

"сукупність дій, спрямованих на задоволення інформа0

ційних потреб громадян, юридичних осіб і держави". У

ст. 14 цього ж Закону — видами інформаційної діяль0

ності визначено одержання, використання, поширення

та збереження інформації. Тобто виробництво, аналіз і

перетворення інформації не розглядаються у Законі як

види інформаційної діяльності. Проте саме процеси оп0

рацювання первинної (вихідної) інформації є основною

складовою діяльності інформаційно0аналітичних уста0

нов. Це підтверджує визначення вторинного докумен0

та, яке наводиться у ст. 26 Закону: вторинний документ

— це документ, що являє собою результат аналітико0

синтетичної та іншої переробки одного або кількох до0

кументів [10].

У деяких законах мова йде про науково0інформа0

ційну діяльність. Так, у ст. 1 Закону України "Про нау0

ково0технічну інформацію" науково0інформаційна ді0

яльність визначається як "сукупність дій, спрямова0

них на задоволення потреб громадян, юридичних осіб

і держави у науково0технічній інформації, що поля0

гає в її збиранні, аналітико0синтетичній обробці,

фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні" [11]. Нау0

ково0технічна інформація містить відомості про "до0

сягнення науки, техніки, виробництва, одержані в ході

науково0дослідної, дослідно0конструкторської, про0

ектно0технологічної, виробничої та громадської

діяльності"  [11]. Тому науково0інформаційну

діяльність пов'язують насамперед із галузями різних

наук.

Терміни "аналітична діяльність", "інформаційно0

аналітична діяльність" на відміну від розглянутих вище

термінів не має чіткого законодавчого визначення. На

відомчому рівні є спроби сформулювати власне бачен0

ня сутності інформаційно0аналітичної діяльності. Дер0

жавний комітет зв'язку та інформатизації України в на0

казі "Про затвердження Методики визначення належ0

ності бюджетних програм до сфери інформатизації"
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(06.06.2003 № 97) розкриває сутність інформаційно0

аналітичної діяльності через сукупність дій та заходів

на основі концепцій, методів і засобів, нормативно0ме0

тодичних матеріалів для збору, накопичення, обробки

та аналізу даних на основі інформаційних технологій

[12].

Розглянемо визначення понять "аналітика" та

"аналітична діяльність" у науковому дискурсі держав0

ного управління. Варто зазначити, що у науці дер0

жавного управління аналітика та аналітична діяльність

ототожнюється. Так, наприклад, на думку професо0

ра Ю.П. Сурміна під аналітичною діяльністю (аналі0

тикою), варто розуміти напрям "інтелектуальної

діяльності людей, спрямованої на вирішення завдань,

що виникають у різних сферах їх життя. Вона стає

найважливішою характеристикою сучасного суспіль0

ства. Аналітика являє собою розгалужену і складну

систему знань, до якої входять логіка як наука про

закономірності й операції правильного мислення, на0

укова методологія як система принципів, методів і

прийомів пізнавальної діяльності, евристика — дис0

ципліна метою якої є відкриття нового в науці, техніці

й інших сферах життя, коли відсутній алгоритм вирі0

шення того чи іншого пізнавального завдання, а та0

кож інформатика — наука про інформацію, способи

її одержання, нагромадження, обробки і передаван0

ня. Кожна зі складових частин аналітики підпорядко0

вана вирішенню завдань, які зумовлюються певними

проблемами, що виникають у діяльності людей, і має

свою структуру" [2, с. 64—65].

Вітчизняний дослідник Г.П. Ситник під аналітич0

ною діяльністю пропонує розуміти "методологічний

засіб та діяльність представників урядових або неуря0

дових структур, яка має за мету розв'язання будь0якої

проблеми й передбачає передусім дослідження при0

чинно0наслідкових зв'язків, які її породжують та мож0

ливих шляхів розв'язання. У загальному випадку —

аналіз сукупності дій та їх наслідків, які мають місце

у різних сферах життєдіяльності суспільства та дер0

жави в інтересах підвищення ефективності управлін0

ня (зокрема, державного). Аналітична діяльність має

за мету пізнання суті, причин, тенденцій розвитку

подій (явищ, інших чинників), розгляд та оцінку ситу0

ацій, прогноз їх розвитку, напрацювання на основі

аналізу та обробки різноманітної інформації вис0

новків, рекомендацій, пропозицій, коментарів тощо"

[8, с. 9—10].

На думку професора Ю.П. Сурміна, аналітика дер0

жавно0управлінська характеризується організаційним,

методологічним, інформаційно0технологічним, про0

блемним, ціннісно0нормативним і кадровим аспектами,

які мають різні рівні розвитку, й може бути представле0

на "у вигляді проблемно0методолого0інформаційно0

організаційно0кадрово0ціннісно0нормативної моделі,

або куба аналітики, окремі площини якої відображають

її сутнісні характеристики. Куб аналітики дозволяє іден0

тифікувати аналітику як складний поліаспектний со0

ціальний феномен, як інституційне утворення, що швид0

ко розвивається, роль якого в суспільстві постійно зрос0

тає" [2, с. 62]. Й далі, при такому моделюванні під ана0

літикою Ю.П. Сурмін пропонує розуміти "інформаційну

діяльність спеціальних організацій або підрозділів

органів управління, або спеціально підготовлених осіб,

яка задовольняє певні цінності й стандарти з отриман0

ня знань із практичних проблем, з якими стикається

управління, і шляхів їх вирішення засобами аналітичних

методів" [2, с. 62].

На нашу думку, більш точно аналітичну діяльність

можна розглядати як процес семантичної обробки да0

них, у результаті якого розрізнені дані перетворюють0

ся на закінчену аналітичну продукцію. Основні процеси

аналітичної діяльності пов'язані із створенням та поши0

ренням вторинної інформації. Для діяльності управлі0

нських структур важливим є не стільки своєчасне ознай0

омлення з первинною інформацією (фактами, подіями),

скільки виявлення проблемних ситуацій і прогнозуван0

ня розвитку подій.

Саме орієнтація на передбачення, виявлення

тенденцій розвитку ситуації обумовлює переважне

застосування різних аналітичних методів опрацю0

вання інформації. Передбачення шляхів розвитку

ситуації потребує узагальнення відомостей та їхньої

оцінки.

Отже, методи узагальнення, абстрагування, моде0

лювання, когнітивного картування теж входять до кола

засобів інформаційно0довідкових центрів. Іншими сло0

вами аналітична діяльність являє собою особливий на0

прям діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюван0

ням, збереженням і поширенням обробленої інформації

переважно в управлінській, політичній та економічній

сфері. За методикою аналітична діяльність має багато

спільного з науково0дослідницькою роботою.

У науковому дискурсі державного управління час0

то використовуються терміни "інформаційно0аналітич0

не забезпечення" та "інформаційно0аналітична діяль0

ність" [1—7]. При цьому інформаційно0аналітичне за0

безпечення співвідноситься з аналітичною діяльністю як

частка з цілим. Коли йде мова про інформаційно0ана0

літичне забезпечення, обов'язково вказується конкрет0

ний замовник/споживач отриманого аналітичного про0

дукту. Зокрема І.В. Рейтерович пропонує під інформа0

ційно0аналітичним забезпеченням розуміти сукупність

технологій, методів збирання та обробки інформації, що

характеризує об'єкт управлінського впливу, специфіч0

них прийомів їх діагностики, аналізу й синтезу, а також

оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних

рішень. Водночас, систему інформаційно0аналітичного

забезпечення управління він пропонує визначити як

взаємозалежну та відповідним чином сформовану су0

купність організаційних, організаційно0правових,

інформаційних, методичних, програмно0технологічних

компонентів, що забезпечує необхідну якість прийня0

тих управлінських рішень за рахунок раціонального ви0

користання інформаційних ресурсів та інформаційних

технологій. Суб'єктами системи інформаційно0аналітич0

ного забезпечення є управлінські структури, що пост0

ійно взаємодіють із інформаційним середовищем, ре0

гулюють рух інформації, аналізують тенденції й на цій

основі розробляють рекомендації для прийняття управ0

лінських рішень, удосконалення оптимального управл0

інського впливу для досягнення цілей управління [2, с.

226—227].

Модель інформаційно0аналітичного забезпечення

та супроводу управлінської діяльності запропонована
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С.О. Телешуном припускає виконання таких етапів:

I. Моніторинг ситуації.

II. Експертно0аналітичне забезпечення.

III. Збирання і первинна обробка інформації.

IV. Створення автоматизованої системи підтримки

аналітичних досліджень з урахуванням ознак інформації

[2, с. 225].

Під інформаційно0аналітичною роботою І.В. Рейте0

рович пропонує розуміти сукупність дій, що відбувають0

ся в інтересах підвищення ефективності управлінської

діяльності й мають на меті пізнання сутності, причин,

тенденцій розвитку подій і явищ у політиці, розгляд і

оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу й

обробки інформації висновків, рекомендацій, комен0

тарів [2, с. 225].

Інформаційно0аналітична робота як правило,

складається із семи етапів. На першому етапі відбу0

вається загальне ознайомлення з поставленим зав0

данням. На другому етапі необхідно визначитися з

термінами та поняттями, що будуть використовувати0

ся під час підготовки документа. На третьому етапі

головна увага приділяється збиранню інформації з

поставленого завдання, причому перевага повинна

віддаватися перевіреним (тобто таким, що дублюють0

ся у 3—4 джерелах) фактам. Четвертий етап включає

оцінку отриманих фактів, їх класифікацію та деталь0

ний аналіз. На п'ятому етапі відбувається побудова

гіпотези. Як правило, вона має робочий характер і в

майбутньому може бути переглянута під впливом но0

вих факторів. Шостий етап передбачає, по0перше,

перевірку та затвердження висунутих попередньо

гіпотез, по0друге, формулювання висновків та реко0

мендацій [2, с. 226].

Професор С.О. Телешун під інформаційно0аналітич0

ним дослідженням пропонує розуміти "сукупність тех0

нологій, методів збирання та обробки інформації, що

характеризує об'єкт управлінського впливу (соціальні,

політичні, економічні та інші процеси), специфічних

прийомів їх діагностики, аналізу й синтезу, а також

оцінки наслідків прийняття різних варіантів управлінсь0

ких рішень" [2, с. 224].

Таким чином, проаналізовані поняття свідчать

про наявність спільних сутнісних характеристик, по0

в'язаних із добуванням, обробленням інформації та

підготовкою певного аналітичного продукту для по0

кращення управлінської діяльності споживача.

Спільним для них є наявність двох структурних

складників: інформаційного та аналітичного рівнів.

Інформаційний рівень — це діяльність щодо забез0

печення посадових осіб відомостями, необхідних для

рішення покладених на них завдань. Аналітичний

рівень — це творча складова частина діяльності.

Вона призначена для оцінки інформації і підготуван0

ня прийняття рішень.

Уточнимо статус та зміст поняття "аналітична діяль0

ність в державному управлінні" в категоріальній сітці

теорії державного управління. Оскільки в офіційному

дискурсі визначення зазначеного поняття відсутнє

розглянемо його трактування у вітчизняному науково0

му дискурсі державного управління. Так, вітчизняні

дослідники В.Д. Бакуменко, Ю.П. Сурмін, Л.Г. Штика

під аналітичною діяльністю у державному управлінні

пропонують розуміти "різновид аналітичної діяльності,

який передбачає дослідження певних процесів, явищ,

об'єктів державного управління шляхом їх поділу на

більш прості складові елементи, встановлення взає0

мозв'язків та взаємодії між ними з метою виявлення

закономірностей і принципів, унаслідок яких міркуван0

ня щодо вибору рішень набувають доказового харак0

теру" [2, с. 68].

Вітчизняний дослідник О.Л. Валевський під інфор0

маційно0аналітичним забезпеченням в системі держав0

ного управління пропонує розуміти роботу зі збирання,

обробки й аналізу інформації щодо соціальних, політич0

них і економічних процесів [4, с. 38]. "Організаційні за0

сади інформаційно0аналітичних структур мають струк0

туризуватися таким чином, — пише О.Л. Валевський, —

щоб забезпечити органам влади повну картину щодо

становища в певній суспільній або економічній сфері.

Це — умовні рівні інформаційно0аналітичного забезпе0

чення стратегічних, тактичних і оперативних завдань" [4,

с. 38]

Професор А.І. Семенченко під інформаційно0ана0

літичним забезпеченням державного управління пропо0

нує розуміти вид забезпечення функціонування держав0

них органів та органів місцевого самоврядування, спря0

мований на своєчасне та якісне надання інформації,

необхідної для їх ефективної, цілеспрямованої діяль0

ності [2, с. 227].

Вітчизняні дослідники В.Д. Бакуменко, Є.О. Рал0

дугін під аналітичною діяльністю при плануванні пропо0

нують розуміти "різновид аналітичної діяльності, пов'я0

заний з реалізацією загальної управлінської функції

"планування". В управлінській діяльності значний обсяг

аналітичної роботи припадає саме на планування" [2, с.

66].

Отже, як свідчить аналіз найбільш поширених уяв0

лень стосовно проблеми аналітичної діяльності в дер0

жавному управлінні, в науковому дискурсі державного

управління намітилася тенденція формування єдиного

підходу до розуміння сутності аналітичної діяльності,

яка полягає в дослідженні процесів, явищ, об'єктів дер0

жавного управління шляхом їх поділу на більш прості

складові елементи, встановлення взаємозв'язків та взає0

модії між ними з метою виявлення закономірностей і

принципів, унаслідок яких міркування щодо вибору дер0

жавно0управлінських рішень набувають доказового ха0

рактеру.

Уточнимо статус та зміст понять, що пов'язані із ана0

літичною діяльністю у сфері забезпечення національ0

ної безпеки в категоріальній сітці теорії державного

управління.

Професор О.С. Бодрук вказує на низку функцій си0

стеми забезпечення національної безпеки, що пов'язані

з аналітичною діяльністю, а саме: аналітична функція,

що націлена на дослідження та оцінку ступеня внут0

рішніх та зовнішніх загроз, обробку відповідних про0

позицій та рекомендацій управлінським структурам;

прогностична функція, яка дає можливість виявляти тен0

денції розвитку конфліктних ситуацій, прогнозувати

наслідки управлінських рішень з урахуванням їхнього

впливу на навколишнє середовище, політику, економі0

ку, соціальну сферу; інформаційна функція, яка перед0

бачає збирання та опрацювання інформації, її розпов0
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сюдження серед населення, формування громадської

думки [3, с. 44].

Професор Г.П. Ситник виокремлює наступні фор0

ми аналітичної діяльності у сфері забезпечення націо0

нальної безпеки: моніторинг; аналіз діяльності

суб'єктів забезпечення національної безпеки; дослід0

ження актуальних проблем. Результатом аналітичної

діяльності у сфері забезпечення національної безпе0

ки є підсумкова інформація, підготовлена для прийнят0

тя управлінських рішень щодо розв'язання проблеми

[8, с. 9—10].

Доцент Р.Р. Марутян під інформаційно0аналітичним

забезпеченням політики національної безпеки пропонує

розуміти "цілеспрямований, специфічний і безперерв0

ний процес збирання, аналізу, збереження і представ0

лення суб'єктам національної безпеки інформації, що

здійснюється спеціально створеними інститутами, орга0

нами, службами суспільства і держави. Це специфічна

діяльність, за допомогою якої досягається і підтри0

мується необхідний стан національної безпеки" [2, с.

232].

На думку професора А.І. Семенченка, різновидом

аналітичної діяльності, пов'язаний з реалізацією управ0

лінської функції "стратегічне планування" є Оборонний

огляд та Огляд сектора безпеки і оборони [5, с. 74—

75]. Також різновидом аналітичної діяльності у сфері

національної безпеки є розробка паспорту загроз, тоб0

то документу, який передбачає оцінку подій, явищ, про0

цесів, інших чинників, що створюють небезпеку реалі0

зації життєво важливих національних інтересів, харак0

теристику їх можливого розвитку (масштаб, тенденції

розвитку, можливі наслідки для національної безпеки

тощо), а також визначення основних організаційно0пра0

вових та інших механізмів діяльності суб'єктів забезпе0

чення національної безпеки по реагуванню на загрози

(моніторинг, превентивні дії, локалізація тощо) [8, с.

270—272].

Доцент М.М. Шевченко під механізмом інформа0

ційно0розвідувального забезпечення політики націо0

нальної безпеки пропонує розуміти комплекс органів,

що організовують та проводять стратегічний моніто0

ринг, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

країни в аспекті забезпечення національної безпеки [1,

с. 222].

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз сучасного стану категоріально0

понятійного апарату проблематики аналітичної діяль0

ності у сфері забезпечення національної безпеки Украї0

ни дозволяє зробити наступні висновки:

1. Встановлено, що з причин відсутності чітких та

офіційно визначених понять проблематики аналітичної

діяльності у сфері забезпечення національної безпе0

ки України, а також їхнє суперечливе застосування в

різних документах, стримує формалізацію державно0

го управління національною безпекою, а також не

сприяє підвищенню ефективності системи забезпечен0

ня національної безпеки. За таких умов, що склалися

доцільно дати законодавче визначення понять "аналі0

тична діяльність в державному управлінні", "аналітич0

на діяльність у сфері забезпечення національної без0

пеки", "інформаційно0аналітичне забезпечення політи0

ки національної безпеки", "паспорт загроз націо0

нальній безпеці".

2. Взаємозв'язок та ієрархія понять: "аналітична

діяльність — аналітична діяльність в державному

управлінні — аналітична діяльність у сфері забезпе0

чення національної безпеки" та їх сутність дозволяє

стверджувати, що саме вони мають бути головним

структурно0функціональними факторами формуван0

ня системи інформаційно0аналітичного забезпечення

політики національної безпеки. У разі дотримання

запропонованого принципу інституалізація аналітич0

ної діяльності в системі забезпечення національної

безпеки набуде більш чіткого, логічно обгрунтовано0

го процесу.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у

дослідженні інституціоналізація аналітичної діяльності

в системі забезпечення національної безпеки України.
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