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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Стратегії національної безпеки України зазначе"

но, що докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому

безпековому середовищі України обумовлюють не"

обхідність створення нової системи забезпечення націо"

нальної безпеки України [1].

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле"

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

державного управління національною безпекою Украї"

ни. Адже недосконалість правового, інституційного та
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науково"методичного забезпечення національної без"

пеки гальмує не лише створення нової системи націо"

нальної безпеки України, а й успішну реалізацію "Стра"

тегії реформ — 2020" [2].

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко"

вих публікацій можна зробити висновок про те, що роз"

гляду типологічних особливостей систем забезпечення

національної безпеки присвячено наукові праці вітчиз"

няних дослідників, а саме: А.І. Семенченка, котрий дав

загальну характеристику систем забезпечення націо"

нальної безпеки механістичного, адаптивного та креа"
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тивного типів [3], Г.П. Ситника, котрий визначив місію

та завдання системи забезпечення національної безпе"

ки адаптивного типу [4; 5; 6, с. 355—357].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Незважаючи на значний науковий доробок вітчиз"

няних дослідників, маємо констатувати, що сьогодні ще

обмаль праць, в яких би обгрунтовувалися пропозиції

щодо використання переваг тих чи інших типів систем

забезпечення національної безпеки для вирішення зав"

дання щодо створення нової системи національної без"

пеки України.

Саме тому метою статті є розгляд особливостей

систем забезпечення національної безпеки адаптивно"

го і креативного типів та обгрунтування пропозиції щодо

їх використання в контексті пріоритетів державної по"

літики національної безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення безпеки є однією з центральних

функцій держави, що реалізується за допомогою сис"

теми забезпечення національної безпеки. Остання є

інституційним регулятивним механізмом, за допомогою

якого підтримується стабільність і захищеність суспіль"

ства, створюється сукупність умов реалізації життєво

важливих національних інтересів і мінімізуються існу"

ючі загрози [6, с. 355—357].

Враховуючи кібернетичний та синергетичний тип

управління системою забезпечення національної безпе"

ки, зазвичай використовують два види управління, що

притаманні відповідно адаптивним та креативним орга"

нізаційним системам. Вони відрізняються одна від одної

характером зворотніх зв'язків та масштабами впливу на

зовнішнє середовище [6, с. 114—115].

Система забезпечення національної безпеки адап"

тивного типу має негативний зворотній зв'язок, змінює

насамперед свої внутрішні параметри / структуру й

здатна пристосовуватися до змін, що відбуваються в

зовнішньому середовищі, але діє, як правило, post

factum.

Місією системи забезпечення національної безпе"

ки адаптивного типу є трансформація політики націо"

нальної безпеки у цілеспрямовану скоординовану

діяльність органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, складових сектору безпеки, спрямо"

вану на реалізацію національних інтересів.

Місія цієї системи досягається виконанням низки

завдань, зокрема:

— розробка (уточнення) концепцій, доктрин, стра"

тегій, інших керівних документів, у тому числі науково

обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо забез"

печення національної безпеки;

— створення, підготовка та підтримка в готовності

до застосування згідно зі штатним призначенням та ко"

ординація діяльності сил і засобів сектору безпеки, а

також його кадрове, матеріально"технічне, фінансове

та інше забезпечення;

— локалізація, деескалація та врегулювання кон"

фліктів у різних сферах життєдіяльності суспільства і

держави, а також ліквідація їх наслідків;

— здійснення заходів спільно з міжнародними

організаціями щодо забезпечення міжнародної і націо"

нальної безпеки;

— комплексний моніторинг факторів, які здійсню"

ють вплив на національну безпеку, у тому числі вияв"

лення, прогнозування та оцінка загроз і можливостей у

контексті реалізації національних інтересів;

— контроль за здійсненням заходів по забезпечен"

ню національної безпеки, оцінка результативності дій

та витрат на проведення вказаних заходів [6, с. 355].

Професор Ситник Г.П. зазначає, що ці завдання пе"

редбачають перш за все розробку та виконання систе"

ми заходів, спрямованих на захист національних інте"

ресів. Відповідно, політика національної безпеки, яка

грунтується лише на парадигмі захисту, в умовах дина"

мічного зовнішнього та внутрішнього безпекового се"

редовища є безперспективною [6, с. 355]. Це обумов"

лено тим, що суб'єкт забезпечення національної безпе"

ки віддає ініціативу, а отже й перевагу стороні, яка роз"

глядається як ймовірне джерело загроз [7; 8].

Система забезпечення національної безпеки креа"

тивного типу має позитивний зворотній зв'язок і актив"

но впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище, фор"

матуючи їх у власних інтересах. Така система спромож"

на оперативно змінювати як цілі своєї діяльності, так і

свою структуру. На думку А.І. Семенченка, саме такою

має бути система забезпечення національної безпеки,

ефективність якої значною мірою залежить від виконан"

ня додаткових вимог:

— необхідність якомога більш повного врахування

загальних тенденцій розвитку у сфері забезпечення на"

ціональної безпеки з відмовою від штучного нав'язуван"

ня напряму розвитку системи забезпечення національ"

ної безпеки;

— здатність системи забезпечення національної

безпеки формувати майбутнє, що передбачає застосу"

вання сучасних методів стратегічного планування та

управління;

— урахування особливостей системи забезпечення

національної безпеки, актуалізація значущості початко"

вих умов та попередньої історії її розвитку;

— визначення ефективності управлінської діяль"

ності шляхом не аналізу кількості витрачених ресурсів,

а дослідження якісного розподілу управлінського впли"

ву;

— визначення багатоваріантності потенційних сце"

наріїв розвитку системи забезпечення національної без"

пеки, що зумовлює застосування методів стратегічного

планування та управління;

— прискорений якісний розвиток системи забезпе"

чення національної безпеки, що визначається включен"

ням у державне управління механізмів зворотного по"

зитивного зв'язку [3, с. 115].

Місія та завдання системи забезпечення національ"

ної безпеки креативного типу мають відповідати Кон"

ституції України, національній системі нормативно"пра"

вових актів, що визначають державну політику націо"

нальної безпеки та процес стратегічного планування, а

також системі обмежень і констант щодо розвитку сек"

тора безпеки, сформованої за результатами укладання

Україною відповідних міжнародних угод. Водночас при

формування завдань системи забезпечення національ"



127

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Таблиця 1. Функції та основні завдання системи забезпечення національної безпеки
креативного типу
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ної безпеки креативного типу важливо з'ясувати її фор"

мальні та неформальні завдання, обов'язки та повно"
важення і взагалі визначити сфери допустимої діяль"

ності системи забезпечення національної безпеки.

Місією системи забезпечення національної безпе"

ки креативного типу пропонуємо визначити захист фун"
даментального національного інтересу виживання на"

роду та незалежності держави, створення необхідної і

Продовження табл. 1.
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достатньої сукупності економічних, юридичних, орга"

нізаційних, політичних, духовних, екологічних та інших

умов для оптимізації становища країни на світовій арені,

зростання добробуту її громадян та забезпечення ста"

лого розвитку країни.

Місія цієї системи досягається виконанням низки

завдань наведених у таблиці 1.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки, підсумуємо:

1. Порівняльний аналіз видів управління системою

забезпечення національної безпеки, а саме: адаптивно"

го та креативного дозволив визначити останній як

найбільш перспективним в умовах динамічної зміни про"

стору безпеки.

2. Місією системи забезпечення національної без"

пеки креативного типу пропонуємо визначити захист

фундаментального національного інтересу виживання

народу та незалежності держави, створення необхідної

і достатньої сукупності економічних, юридичних, орган"

ізаційних, політичних, духовних, екологічних та інших

умов для оптимізації становища країни на світовій арені,

зростання добробуту її громадян та забезпечення ста"

лого розвитку країни.

3. Система забезпечення національної безпеки кре"

ативного типу має позитивний зворотній зв'язок і актив"

но впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище, фор"

матуючи їх у власних інтересах. Така система спромож"

на оперативно змінювати як цілі своєї діяльності, так і

свою структуру та завдання відповідно до докорінних

змін у зовнішньому та внутрішньому безпековому сере"

довищі Української держави.

Перспективним напрямом подальших досліджень

вбачається у розробці функціональної структури

нової системи забезпечення національної безпеки

України.
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