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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Стратегії національної безпеки України зазначе"
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відповідно до рівня організації аналітичної діяльності в системі забезпечення національної без�

пеки визначено такі функції аналітики: первинна аналітика виконує управлінську функцію, яка

забезпечує інформацією всі етапи управлінського циклу на стратегічному, тактичному та опе�

ративному рівнях управління національною безпекою; вища аналітика виконує функції діагно�

стичну, прогностичну, інструментальну; експертно�консультативну, координаційну, аналітич�

ну; контролю; масова аналітика виконує інформаційну функцію, яка спрямована на формуван�

ня єдиного інформаційного простору в державі й передбачає збирання та опрацювання інфор�
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безпековому середовищі України обумовлюють не"

обхідність створення нової системи забезпечення націо"

нальної безпеки України [1].
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Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле"

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

аналітичної діяльності в системі забезпечення націо"

нальної безпеки України.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко"

вих публікацій можна зробити висновок про те, що роз"

гляд питання аналітичної діяльності в системі забезпе"

чення національної безпеки України присвячено наукові

праці вітчизняних дослідників, а саме: В.І. Абрамова,

котрий розробив методологію інформаційно"аналітич"

ної роботи під час стратегічного аналізу системи націо"

нальної безпеки [2, с. 51—53], А.І. Семенченка, котрий

розробив пропозиції щодо удосконалення механізму

інформаційно"аналітичного забезпечення стратегічного

планування у сфері національної безпеки [3], Г.П. Сит"

ника, котрий виокремив форми аналітичної діяльності

у сфері забезпечення національної безпеки [4, с. 9—

10], Р.Р. Марутян, котра виокремила складові інформа"

ційно"аналітичного забезпечення політики національної

безпеки [2, с. 232], О.С. Бодрук [5], М.М. Шевченко,

С.О. Зозуля [6], котрі вказали на низку функцій систе"

ми забезпечення національної безпеки, що пов'язані з

аналітичною діяльністю.

ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Аналізуючи дослідження із зазначеної проблемати"

ки, можна також констатувати, що поняття "аналітична

діяльність" вже міцно ввійшло в науковий лексикон на"

уки державне управління [2, с. 31—32, 61—69]. Проте,

незважаючи на вже здійснені наукові розвідки у дано"

му напрямку, настійна необхідність подальшого аналі"

зу інституціоналізації аналітичної діяльності в системі

державного управління актуалізується ще й тим, що

упритул до теперішнього часу вчені ще не розробили

класифікації, не визначили функції та завдання аналі"

тичної діяльності в системі забезпечення національної

безпеки.

Саме тому метою статті є розробка класифікації,

визначення функцій та завдань аналітичної діяльності в

системі забезпечення національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система забезпечення національної безпеки є інсти"

туційним регулятивним механізмом, за допомогою яко"

го підтримується стабільність і захищеність суспільства,

створюється сукупність умов реалізації життєво важли"

вих національних інтересів і мінімізуються існуючі заг"

рози [4, с. 355—357].

Місією системи забезпечення національної безпе"

ки є трансформація політики національної безпеки у

цілеспрямовану скоординовану діяльність органів дер"

жавної влади, органів місцевого самоврядування, скла"

дових сектору безпеки, спрямовану на реалізацію на"

ціональних інтересів.

Місія цієї системи досягається виконанням низки

завдань, зокрема:

— розробка концепцій, доктрин, стратегій, інших

керівних документів, у тому числі науково обгрунтова"

них пропозицій і рекомендацій щодо забезпечення на"

ціональної 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 [4, с. 355].

О.С. Бодрук вказує на низку функцій системи за"

безпечення національної безпеки, що пов'язані з ана"

літичною діяльністю, а саме: аналітична функція, що

націлена на дослідження та оцінку ступеня внутрішніх

та зовнішніх загроз, обробку відповідних пропозицій

та рекомендацій управлінським структурам; прогнос"

тична функція, яка дає можливість виявляти тенденції

розвитку конфліктних ситуацій, прогнозувати наслідки

управлінських рішень з урахуванням їхнього впливу на

навколишнє середовище, політику, економіку, соціаль"

ну сферу; інформаційна функція, яка передбачає зби"

рання та опрацювання інформації, її розповсюдження

серед населення, формування громадської думки [5,

с. 44].

Аналіз результатів дослідження Семенченка [3, с.

74—75], М.М. Шевченка та О.С. Зозулі [6], дозволяє ви"

окремити наступні функцій системи забезпечення націо"

нальної безпеки, що пов'язані з аналітичною діяльністю:

функцію моніторингу та планування, прогностичну, ана"

літичну, координаційну, соціально"адаптивну, ідеоло"

гічну функції, функцію контролю.

На думку Ю. Сурміна, аналітику як складне полі"

структурне утворення можна розглядати з позиції

діяльного, інституціонального, організаційного,

ціннісного, гносеологічного, а також технологічного

підходів. З позиції діяльного підходу аналітику він про"

понує розглядати як специфічну діяльність деякого

суб'єкта у певному проблемному полі. При цьому ана"

літична діяльність в управлінні реалізується за двома

класами суб'єктів: за рівнем організації й залежно від

належності до сфери реалізації аналітики й викорис"

тання результатів. Перший клас охоплює значний

спектр суб'єктів — від спеціальних аналітичних інсти"

туцій до менеджерів організації. До другого класу вхо"

дять аналітики залежно від основних напрямів її про"

яву, таких як державне управління, місцеве самовря"

дування, бізнес, громадянське суспільство [2, с. 31—

32, 64—66].
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Враховуючи результати досліджень В.Д. Бакумен"

ка, Ю.П. Сурміна, Л.Г. Штики [2, с. 61—69], А.І. Семен"

ченка [3], В.І. Абрамова, Г.П. Ситника, Р.Р. Марутян [4],

О.С. Бодрука [5], М.М. Шевченка, С.О. Зозулі [6—8],

О.Л. Валевського [9] пропонуємо авторську класифіка"

цію аналітичної діяльності в системі забезпечення на"

ціональної безпеки, яку подано в таблицях 1—3.

Отже, в системі забезпечення національної безпе"

ки аналітична діяльність — це робота зі збирання, об"

робки й аналізу інформації щодо процесів забезпечен"

ня національної безпеки. До компонентів аналітичної

діяльності в системі забезпечення національної безпе"

ки належать: моніторинг, аналіз, діагностика, прогно"

зування, моделювання, експертиза, організація проце"

су прийняття державно"управлінських рішень та конт"

ролю їх виконання. Головна мета (кінцевий результат)

аналітичного забезпечення державної політики націо"

нальної безпеки полягає у вирішенні інформаційно"ана"

літичними засобами не лише проблем захисту від заг"

роз, що виникають, а насамперед, завчасному викритті

і попередженні суб'єкта управління про причини та умо"

ви, що можуть сприяти виникненню ранніх ознак цих

загроз, а саме: ризиків, небезпек і викликів.

Ціль аналітичного забезпечення полягає в тому, щоб

особа, яка приймає рішення, мала у своєму розпоряд"

женні необхідний і достатній обсяг інформації у вигляді

інформаційних одиниць (повідомлень, довідок, розра"

хунків, схем, діаграм тощо) та максимально можливих

варіантів вирішення проблеми (пропозиції, порад чи

рекомендацій) з оцінкою реально прогнозованих як

позитивних, так і негативних наслідків.

Основними рисами організації аналітичної діяль"

ності в системі забезпечення національної безпеки на

сучасному етапі є:

1) централізація інформаційно"аналітичної роботи,

здійснюваної в загальнодержавному масштабі;

2) відокремлення інформаційно"аналітичної функції

від оперативно"виконавчої;

3) широке використання електронно"обчислюваль"

ної техніки в інформаційно"аналітичних процесах;
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Таблиця 1. Загальна характеристика рівнів аналітичної діяльності
в системі забезпечення національної безпеки

Таблиця 2. Функції аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки
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Таблиця 3. Види аналітичної діяльності
в системі забезпечення національної безпеки
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4) спеціалізація аналітичної діяльності відповідно до

основних завдань держави у галузі правоохоронної і

економічної діяльності, науково"технічного та економіч"

ного співробітництва, внутрішньої і зовнішньої політи"

ки, економічної та військової стратегії, оборони і без"

пеки;

5) перетворення аналітичних підрозділів у головну

ланку творення інформаційного обслуговування дер"

жавного апарату.

Основними напрямами діяльності аналітичної

служби в системі забезпечення національної безпеки

є: збір, накопичення та аналіз інформації про сили,

способи впливу на державу; прогнозування змін в цих

силах і вироблення рекомендацій по послабленню

загроз та використання можливостей держави; інфор"

маційне забезпечення стратегічних рішень керівниц"

тва держави; організація роботи з інформацією дер"

жави.

Основними завданнями аналітичної служби в сис"

темі забезпечення національної безпеки є: визначення

інформаційних потреб держави; визначення місця зна"

ходження необхідної інформації (як поза державою, так

і в середині неї); розробка способів отримання необхі"

дної інформації та їх реалізація; оцінка, накопичення та

аналіз зібраної інформації, прогнозування розвитку

подій у сфері забезпечення національної безпеки; ви"

роблення рекомендацій; інформаційне забезпечення

разових заходів; підготовка інформаційно"аналітичних

документів.

Стандартними роботами в рамках аналітичної

діяльності в системі забезпечення національної безпе"

ки є:

1) у галузі визначення інформаційних потреб дер"

жави: вивчення наявної інформації в державі; виявлен"

ня необхідної інформації необхідної для прийняття

державно"управлінського рішення у сфері національ"

ної безпеки; виявлення інформації про сили, які впли"

вають на державу; визначення інформації, якої не ви"

стачає;

2) у галузі визначення місця знаходження необ"

хідної інформації: визначення, де знаходиться по"

трібна інформація; визначення, хто має до неї дос"

туп; виявлення робіт, які проводяться з цією інфор"

мацією; визначення шляхів переміщення пошукової

інформації;

3) у галузі розробки способів отримання необхід"

ної інформації та їх реалізація: визначення підходів до

людей, котрі володіють пошуковою інформацією; виз"

начення способів отримання доступу до пошукової

інформації; реалізація рішень по отриманню інфор"

мації;

4) у галузі оцінки, накопичення та аналізу інфор"

мації: визначення достовірності, своєчасності й актуаль"

ності інформації; створення системи зберігання інфор"

мації; вивчення інформації, її структуризація; складан"

ня уявлення про предмет інтересу за непрямими озна"

ками;

5) у галузі прогнозування подій у відповідних сфе"

рах діяльності: визначення тенденцій в розвитку ситу"

ації; визначення впливу зовнішніх чинників на розвиток

подій; вироблення думки про подальший розвиток

подій;

6) у галузі вироблення рекомендацій: виявлення схо"

жих подій; виявлення закономірностей у розвитку цих

подій; визначення ступеню впливу зовнішніх чинників на

розвиток подій.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:

1. У системі забезпечення національної безпеки ана"

літична діяльність — це робота зі збирання, обробки й

аналізу інформації щодо процесів забезпечення націо"

нальної безпеки. До компонентів аналітичної діяльності

в системі забезпечення національної безпеки належать:

моніторинг, аналіз, діагностика, прогнозування, моде"

лювання, експертиза, організація процесу прийняття

державно"управлінських рішень та контролю їх вико"

нання. Головна мета (кінцевий результат) аналітичного

забезпечення державної політики національної безпе"

ки полягає у вирішенні інформаційно"аналітичними за"

собами не лише проблем захисту від загроз, що вини"

кають, а насамперед, завчасному викритті і поперед"

женні суб'єкта управління про причини та умови, що

можуть сприяти виникненню ранніх ознак цих загроз, а

саме: ризиків, небезпек і викликів.

2. У рамках діяльнісного підходу відповідно до рівня

організації аналітичної діяльності в системі забезпечен"

ня національної безпеки визначено такі функції аналі"

тики: первинна аналітика виконує управлінську функцію,

яка забезпечує інформацією всі етапи управлінського

циклу на стратегічному, тактичному та оперативному

рівнях управління національною безпекою; вища ана"

літика виконує функції діагностичну, прогностичну,

інструментальну; експертно"консультативну, координа"

ційну, аналітичну; контролю; масова аналітика виконує

інформаційну функцію, яка спрямована на формуван"

ня єдиного інформаційного простору в державі й перед"

бачає збирання та опрацювання інформації з проблем

національної безпеки, її розповсюдження серед насе"

лення, формування громадської думки.

3. Аналітичну діяльність в системі забезпечення націо"

нальної безпеки пропонуємо класифікувати за рівнем

організації: первинна, вища та масова аналітики; за типом

ціннісної орієнтації: конструктивна, деструктивна; за ти"

пом об'єкта аналізу: політична, державно"управлінська,

економічна, екологічна, гуманітарна та ін.; за типом кури"

руючої науки: філософська, історична, прогностична та ін.;

за типом домінуючого методу: системна, проблемна, при"

чинно"наслідкова та ін.; за типом організації: аналітика

державних організацій, аналітика органів місцевого само"

врядування, аналітика організацій третього сектору, пер"

сональна аналітика; за типом кадрів: професійна та непро"

фесійна; за типом часової детермінації: актуальна, ретрос"

пективна, прогностична; за рівнем пізнання: методологіч"

на, теоретична, емпірична; за ступенем відкритості су"

спільству: відкрита, закрита; залежно від використання ре"

зультатів для прийняття державно"управлінських рішень:

стратегічна, ситуаційна аналітики.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у

дослідженні інституціоналізація аналітичної діяльності

в системі забезпечення національної безпеки України

та іноземних держав.
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