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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Переважна більшість дослідників переконані в на�

явності кореляції і мультиплікативного ефекту між гео�

політичними, геоекономічними і геокультурними транс�

формаціями, оскільки, наприклад, навіть незначні зру�

шення в геополітичному просторі призводять до суттє�

вих змін у балансі економічних центрів сил і спрямова�
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У статті показано, що геополітичний та інституціональний підходи як концептуальна основа
пошуку адекватних відповідей на загрози політичній безпеці держав за умов глобальних транс�
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ного, глобалізаційного і системно�синергетичного підходів. На думку автора, комплексне ви�
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управлінців концептуальної основи сучасного стратегічного мислення при розробці та реалі�
зації стратегій держави щодо реагування на загрози політичній безпеці.

The article shows that geopolitical and institutional approaches, as the conceptual basis for finding
adequate responses to the threats to the political security of states, have largely exhausted their
potential in the context of global transformations of the modern world. The preconditions are analyzed
and the expediency of the transition to a fundamentally new conceptual framework of the organization
of the strategic activity of the state regarding the formation of a modern system of ensuring political
security, which involves the use of geopolitical, institutional, activity, globalization and system�
synergetic approaches, is substantiated. According to the author, the complex use of these
approaches is also a prerequisite for the formation of a conceptual basis of modern strategic thinking
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ності культурно�цивілізаційних дискурсів і навпаки. Не

може бути сумніву, що ці процеси здійснюють визна�

чальний вплив на міжнародну стабільність і національ�

ну безпеку. Вони супроводжуються запуском механізмів

"перезавантаження" взаємин між суб'єктами міжнарод�

ної політики з метою забезпечення реалізації інтересів,

які вони вважають для себе життєвоважливими, і спро�
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бами підвищити ефективність національних систем за�

безпечення безпеки. Очевидно, досягнення цієї мети

передбачає пошук і втілення в життя стратегічних

рішень, адекватних пріоритетним загрозам національній

безпеці, передусім політичній її складовій. Разом з тим,

у зв'язку з економічною, політичною і соціокультурною

взаємозалежністю між країнами, суттєвого зростання

ролі різних обмежень (зокрема, військово�політичних,

ресурсних, обумовлених міжнародними угодами) навіть

для провідних країн вибір стратегій щодо реагування

на ці загрози є складною проблемою, а суперечливість

сучасних суспільно�політичних і соціально�економічних

процесів, які проявляють себе на глобальному і націо�

нальному рівнях, неможливість однозначно передбачи�

ти їх наслідки для глобальної і національної безпеки,

породили феномени "гібридний мир" і "гібридна війна",

які потребують наукового осмислення і відповідних

стратегічних рішень. Викладене активізувало важливість

визначення концептуальних рамок методологічних ос�

нов формування сучасної системи забезпечення полі�

тичної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Автори погоджуються з вченими, зокрема В. Горбу�

ліним [1], які стверджують, що суперечливість та інтен�

сивність сучасних глобалізаційних процесів, немож�

ливість однозначно передбачити їх наслідки для безпе�

ки (від індивіду до міжнародної спільноти) зумовлює

необхідність пошуку принципово нових підходів, які б

забезпечили організацію стратегічної діяльності держа�

ви і сучасне стратегічного мислення при розробці та

реалізації управлінських рішень щодо реагування на

загрози національній безпеці. В Україні питання ство�

рення відповідних можливостей і умов для забезпечен�

ня національної безпеки знаходять своє відображення

у керівних документах. Так, серед напрямів діяльності

та завдань органів державної влади, передбачених

Стратегією сталого розвитку "Україна — 2020" і Пла�

ном заходів з виконання Програми діяльності Кабінету

Міністрів України, більшість так чи інакше, відобража�

ють необхідність забезпечення безпеки [2; 3]. Разом з

тим, варто зазначити, що сьогодні дослідження проблем

і обгрунтування стратегічних рішень щодо забезпечен�

ня безпеки у політичній сфері життєдіяльності суспіль�

ства і держави грунтується на загальній теорії безпеки,

концептуальною основою якої є концепція національ�

них інтересів і положення геополітичної та інституцій�

ної теорії. Її розробці сприяли зусилля вітчизняних та

іноземних учених, які заклали основи формування

відповідного понятійно�категорійного апарату, визначи�

ли об'єкти, функції і завдання суб'єктів державного

управління у сфері національної безпеки тощо [4—10].

В результаті сформувалася загальнонаукова парадиг�

ма дослідження і практичного вирішення проблем за�

безпечення національної безпеки, у тому числі політич�

ної її складової, суть якої полягає в тому, що бажаний

(прийнятний) рівень безпеки залежить від дотримання

у процесі державної діяльності оптимальної комбінації

змінних у трикутнику: "національні інтереси" — "небез�

пеки їх реалізації" — "можливості держави". З огляду

на це, пріоритетом державної політики є, як правило,

побудова системи забезпечення національної безпеки,

яка б гарантувала цей рівень за рахунок створення на�

лежних умов для захисту і просування національних

інтересів, серед яких передусім забезпечення суспіль�

но�політичної стабільності, нейтралізація небезпек дер�

жавному політичному і економічному суверенітету, за�

безпечення територіальної цілісності. У цьому ж кон�

тексті розв'язуються й проблеми інституалізації суспіль�

но�політичних інститутів, забезпечення ефективності

виявлення, прогнозування і реагування на загрози на�

ціональній безпеці тощо. Таким чином, загальна теорія

національної безпеки, яку можна назвати класичною,

базується на певному розумінні її сутності, взаємоза�

лежності її складових, підходів щодо оцінювання і

утримання на бажаному рівні сукупності змінних: "на�

ціональні інтереси" — "небезпеки їх реалізації" — "мож�

ливості держави". Разом з тим, основний недолік існу�

ючих підходів щодо забезпечення національної безпе�

ки і передусім її політичної складової, в тому що вони

не враховують реалії сучасного світу, зокрема, мож�

ливість реалізації за тих чи інших умов неоднакових ва�

ріантів розвитку одного й того самого суспільства, зро�

стання ролі інтелекту, різних вимірів безпечного роз�

витку людини, суспільства і держави. Ґрунтуючись на

існуючих підходах практично неможливо побудувати

систему забезпечення політичної безпеки, яка була б

адекватною факторам, які можуть бути причиною ви�

никнення небезпек політичній безпеці. Підтвердженням

сказаного є невдалі спроби більшості країн світу, у тому

числі й України, побудувати системи забезпечення по�

літичної безпеки, які грунтуються на цих підходах,

оскільки вони у кращому випадку спроможні самостійно

гарантувати лише асиметричний характер реалізації

своїх національних інтересів, на що, зокрема, акцен�

тують увагу В. Горбулін та Г. Ситник [1; 11]. Тому важли�

вою проблемою є вдосконалення методології форму�

вання сучасної системи забезпечення політичної безпе�

ки, першим кроком у вирішення якої має бути визначен�

ня її концептуальних рамок у контексті більш адекват�

ного оцінювання наслідків і тенденцій сучасних процесів

цивілізаційного розвитку. Вирішення цієї проблеми доз�

волить надати існуючим традиційним підходам щодо

забезпечення політичної безпеки належної універсаль�

ності та гнучкості.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення концептуальних рамок

методології формування і функціонування сучасної си�

стеми забезпечення політичної безпеки, яка б дозволя�

ла більш адекватно враховувати основні реалії сучас�

них процесів цивілізаційного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відмінність розуміння сутності явищ, які познача�

ють поняттями національні інтереси, небезпеки їх реа�

лізації, можливості держави (сили, засоби, тощо) реагу�

вати на них, є концептуальною основою традиційних

підходів у сфері національної безпеки, а також зумов�

люють різноманіття теоретичних конструкцій та інтерп�

ретацій уявлень про місію, функції, завдання, форму�

вання і функціонування системи її забезпечення, обгрун�

тування і реалізації відповідних державно�управлінсь�
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ких рішень. При цьому традиційно, пріоритетом страте�

гічної діяльності держави є формування системи, здат�

ної адекватно реагувати на загрози політичній безпеці,

оскільки стратегічні політичні рішення значною мірою

визначають спрямованість, динаміку і безпеку суспіль�

но�політичного і соціально�економічного розвитку.

Дійсно, саме ці рішення мають дати відповідь на питан�

ня якими силами, засобами, в якій послідовності до�

цільно реагувати на спектр загроз політичній безпеці.

Зокрема державному суверенітету і дестабілізації по�

літичної системи, які розглядаються як визначальні

інструменти захисту і просування національних політич�

них інтересів і умова досягнення бажаного рівня сусп�

ільно�політичного і соціально�економічного розвитку;

оборонній спроможності держави, як умови забезпечен�

ня територіальної цілісності; єдності об'єктивно дифе�

ренційованого суспільства як визначального чинника

уникнення сепаратистських настроїв і тенденцій. В ціло�

му системи забезпечення політичної безпеки, побудо�

вані на основі традиційних підходів донедавна демон�

стрували свою ефективність. Проте про ефективність

можна було говорити лише за наявності у країни відпо�

відного потенціалу, передусім воєнно�політичного, еко�

номічного та інформаційного, чіткої структурованості

та несуперечливості нормативної бази щодо її форму�

вання і функціонування, постійної уваги до підготовки і

укомплектування системи професійними кадрами, удос�

коналення методології розробки політичних стратегій і

унормування процедур прийняття стратегічних політич�

них рішень. Крім того, як свідчить аналіз передумов і

наслідків "кольорових революцій", які мали місце в ос�

танні десятиліття в низці країн, важливим чинником

адаптивної ефективності вказаної системи, зокрема,

щодо реагування на загрози політичній дестабілізації,

є й наявність розвинених інститутів демократії і відпо�

відних інституційних структур пошуку консенсусу з про�

блем суспільно�політичного та соціально�економічного

розвитку. Разом з тим, спроби більшості країн світу, у

тому числі й України, побудувати системи забезпечен�

ня політичної безпеки, які грунтуються на традиційних

підходах не увінчалися успіхом. Вони виявилися спро�

можними дати лише асиметричну відповідь загрозам

національним інтересам, продемонстрували вразливу

залежність від провідних країн і мультиплікативних

ефектів глобалізаційних процесів сучасності. Більше

того, навіть у провідних країнах все частіше виникають

питання щодо недостатньої адаптивної ефективності

вказаних систем. Це означає, що в умовах глобальних

трансформацій сучасного світу, геополітичний та інсти�

туціональний підходи, як традиційна концептуальна

основа пошуку адекватних відповідей на загрози по�

літичній безпеці, значною мірою вичерпали свої мож�

ливості. Основними причинами, через які традиційні

підходи вичерпали свої можливості, є:

По�перше, принципово ускладнився пошук опти�

мальних систем і стратегій забезпечення міжнародної

стратегічної стабільності та національної безпеки, на

що, не без підстав акцентують увагу, зокрема В. Абра�

мов, В. Горбулін, А. Неклесса, Г. Ситник, В. Смолянюк

[1; 4; 11; 15—17].

По�друге, визначення прийнятних стратегічних

управлінських альтернатив реагування на загрози полі�

тичній безпеці до цього часу залишається складною

проблемою через методологічні труднощі щодо іден�

тифікації і класифікації цих загроз, оскільки, зокрема:

безліч властивостей, взаємопов'язаних і взаємозумов�

лених проявів і завдань політики та безпеки, які віддзер�

калюють різні їх грані та ускладнюють однозначне й

вичерпне визначення сутності політичної безпеки,

свідчать, що остання є соціокультурним феноменом, в

якому об'єктивне і суб'єктивне виступають, як єдине ціле

[12]; відсутність серед дослідників, політиків і уп�

равлінців єдності щодо сутності об'єктивно існуючих

соціальних явищ, які позначають як "загрози політичній

безпеці", що не дозволяє дійти єдиної думки щодо сут�

ності процесу під яким розуміють "забезпечення полі�

тичної безпеки", зміст функцій, завдань і організації

взаємодії суб'єктів державного управління при розробці

та реалізації рішень щодо реагування на ці загрози [13];

фактори, які є причиною виникнення небезпек полі�

тичній безпеці, утворюють множину об'єктивних мож�

ливостей і умов забезпечення політичної безпеки, а їх

взаємозв'язок — кореляцію з небезпеками в інших сфе�

рах (економічній, соціальній та ін.), через що структура

небезпек політичній безпеці є досить розгалуженою і

має місце досить довільна інтерпретація цих факторів у

контексті фахової підготовки, ідеологічних уподобань

і суб'єктивних інтересів аналітиків і політиків, що

ускладнює пошук рішень щодо реагування на небезпе�

ки і призводить до зростання ймовірності не адекват�

ного реагування на них [14].

По�третє, при вирішенні проблем забезпечення полі�

тичної безпеки використовують понятійно�категоріаль�

ний апарат, який базується на концепції національних

інтересів [4—9], але суперечливий і мультиплікативний

вплив геополітичних, геоекономічних і геокультурних

процесів сучасності на національний розвиток, можли�

ва підміна цих інтересів корпоративними інтересами

еліти, формують умови викривлення соціокультурного

контексту сутності явищ, які визначають характеристи�

ки життєдіяльності держави, тобто умов, які є основою

визначення сукупності національних політичних інте�

ресів.

По�четверте, основою новітніх феноменів "гібрид�

ний мир" і "гібридна війна" є трансформація інститутів

індустріального суспільства при транзиті до постіндус�

тріального, яка має комплексний і гібридний характер і

в різних країнах відбувається з різною інтенсивністю,

оскільки їх політичний, соціокультурний і економічний

досвід, у тому числі й щодо відносин з іншими держа�

вами, пов'язаний з минулими епохами [1; 15; 16]. Тому у

довгостроковій перспективі співвідношення когнітивних

ознак "гібридного миру" і "гібридної війни" буде важ�

ливим фактором формування середовища життєдіяль�

ності держав і має враховуватися при формуванні та

функціонуванні системи забезпечення політичної без�

пеки. При цьому є всі підстави погодитися з тими, зок�

рема В. Абрамовим, В. Богдановичем, А. Маначинсь�

ким, С. Мосовим, Г. Ситником, які стверджують, що стає

все важче визначати сторони протистояння у збройних

конфліктах сучасності та їх тип, через що часто став�

ляться під сумнів ті чи інші норми міжнародного права і

принципи використання військової сили, що не сприяє

стримуванню, обмеженню масштабів і жорстокості
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конфліктів та дозволяє під різними приводами, на "за�

конній" підставі втручатися у внутрішні справи суверен�

них держав, включаючи пряму військову агресію [4; 17;

22; 23].

По�п'яте, глобалізаційні процеси поступово реані�

мували веберівську традицію виділення монополії дер�

жави на легітимне насильство, як її визначальної риси,

та роль держави, як основного суб'єкта у забезпеченні

індивідуальної і суспільної безпеки, а їх лідери у дилемі:

"міжнародна стабільність і безпека чи національні інте�

реси?" все частіше надають пріоритет національним

інтересам. Через це міжнародні структури безпеки втра�

чають свою ефективність як можливі додаткові механіз�

ми забезпечення суспільно�політичної стабільності в тих

чи інших країнах.

По�шосте, очевидно, що структурно�функціональ�

на простота біполярної системи сприяла надійності ана�

лізу міжнародної та національної безпеки. Її руйнуван�

ня призвело до того, що пошук стратегій щодо забез�

печення безпеки знаходяться в багатомірному просторі,

де діють міжнародні суб'єкти, які раніше були суборди�

новані цією системою. Водночас, незважаючи на деба�

ти про найбільш ефективну аналітичну основу цих стра�

тегій (реалізм, конструктивізм, лібералізм тощо) і по�

стійний акцент на важливості пошуку адекватної відповіді

на так звані не традиційні загроз міжнародній і націо�

нальній безпеці (тероризм, масові порушення прав лю�

дини, нелегальна міграція тощо), а також на тому, що

здобутки будь�якої національної культури є рівноцінним

виміром цінностей людської цивілізації, навіть повер�

ховий аналіз керівних документів країн з питань безпе�

ки свідчить — вони лише модернізують стратегії 80—

90�х років ("стримування", "нанесення превентивного

удару" тощо). Тому для досягнення стратегічних полі�

тичних цілей допускається розв'язування локальних

війн, внутрішні підривні дії, політичний та економічний

тиск тощо [4; 16; 17; 22; 23]. Синергетичний ефект цих

чинників призводить до зростання ймовірності виник�

нення глобального військового конфлікту і має бути вра�

хованим при розробці системи і стратегій забезпечення

політичної безпеки.

По�сьоме, стає все більш очевидним, що "експорт

демократичних інститутів" шляхом силового демонта�

жу державних структур у "природніх державах" (the

natural state), тобто тих, у яких відсутні механізми кон�

куренції на всіх рівнях економіки і політики (термін за�

пропонували Д. Норт, Дж. Уолліс і Б. Вайнгаст [18]), за�

нурює суспільство у стан хаосу і війни всіх проти всіх на

невизначений термін (Афганістан, Ірак, Лівія, Сирія). Це

не означає, що основні положення інституційної теорії

Д. Норта, зокрема що: вільний ринок є структурою, яка

охоплює і формує різні інститути (закони, правила гри,

типи відносин і зв'язків); доцільною є відмова від чітких

організаційних структур, ієрархічних рівнів, комунікацій

і структурних підрозділів, замість яких утворюються

самоврядні групи; основним управлінським принципом

має бути самоорганізація і розвиток персоналу, втра�

тили свою науково�практичну цінність [19]. Але кожна

держава розвивається за унікальним сценарієм. Тому

виникає питання, а чи має бути форсоване створення

вказаного ринку у будь�якій "природній державі" як умо�

ва переходу до держави "порядку відкритого доступу",

"суспільства відкритого доступу", пріоритетом держав�

ної політики національної безпеки (термін також зап�

ропонували Д. Норт, Дж. Уолліс і Б. Вайнгаст [18]. Для

держави "відкритого доступу" характерним є наявність

механізмів конкуренції на всіх рівнях економіки і полі�

тики, які, зокрема, підтримуються демократичними

інститутами, громадянським суспільством, конкурент�

ною партійною системою, консолідованим контролем

над збройними силами. Зауважимо, що згідно з чинним

законодавством України впродовж останніх 20 років

вказані чинники інтерпретуються як життєво важливі на�

ціональні інтереси [20]. Відповідь на це питання дають

зазначені вище дослідники. Вони підкреслюють, що для

глибокого розуміння трансформацій в конкретному

суспільстві необхідно фокусувати свою увагу на усві�

домленні деталей його культурної спадщини, що по�

літика Заходу, яка призвела до створення держав відкри�

того доступу не може бути безпосередньо використана

для переходу тих держав, які поки що знаходяться в

ситуації "обмеженого доступу", що починаючи з XIX ст.

лише невелике число держав змогли здійснити цей пе�

рехід, а відтак, врахування комплексного переплетення

переконань, інститутів і організацій різних соціальних

порядків є умовою розуміння того, куди рухається люд�

ство [18]. До речі, їх думку поділяють і інші вчені у своїх

висновках, зокрема, Т. Парсонс, О. Руденко, Г. Ситник,

які акцентують увагу на важливості структуризації се�

редовища існування соціальних системах шляхом вне�

сення до нього певного порядку за рахунок забезпечен�

ня синхронного і взаємопов'язаного розвитку її ниж�

нього (ціннісного) рівня, який структурується катего�

ріями морального порядку, що є визначальними для су�

спільства: релігія, суспільна мораль, історичні традиції,

національні звичаї тощо, тобто ці категорії є фундамен�

тальними. Вони надають суспільству унікальних рис і

визначають загальні вимоги щодо соціальних інститутів;

середнього (юридичного) рівня, який структурується

нормами права і формує правовий простір життєдіяль�

ності індивіда, суспільства і державних інститутів,

оскільки ці норми створюють вузли своєрідної мережі,

у якій функціонують елементи соціальної системи, та

верхній (концептуальний) рівень, який пропонує програ�

му і цілі суспільного розвитку, механізми їх досягнен�

ня, необхідні ресурси тощо [7; 11; 24—26]. З огляду на

це, порушення взаємоузгодженості щодо пріоритетів

розвитку і структурованості між цими рівнями може при�

звести до руйнації середовища існування держави.

По�восьме, глобалізаційні процеси породили низку

питань щодо забезпечення глобальної безпеки, які без�

посередньо стосуються і національної безпеки, на які

світова спільнота, використовуючи інструментарій тра�

диційних підходів, поки що не змогла дати однозначної

відповіді. Серед цих запитань, зокрема: чи знайдуться

ті (країна або група країн), які будуть загрожувати гло�

бальному пануванню США і як це позначиться на гло�

бальній безпеці; чи не відбудеться згортання демокра�

тичних інститутів під тиском різних обставин (необхід�

ністю боротьби з нелегальною міграцією, тероризмом,

екстремізмом, сепаратизмом тощо); чи вдасться не до�

пустити збільшення кількості країн, які володіють

зброєю масового ураження і засобами її доставки; чи

зможуть глобалізаційні процеси зменшити прірву між
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багатими і бідними, оскільки поки що факти свідчать про

зворотнє — економічна могутність 20 країн світу зрос�

тає і у 2017 році досягла 90 відсотків світового багат�

ства; чи буде знайдена адекватна відповідь на висна�

ження ресурсної бази земної цивілізації [4; 11; 21].

Ці та інші тенденції і наслідки сучасного етапу циві�

лізаційного розвитку, через які геополітичний та інсти�

туціональний підходи — основа традиційної парадигми

вирішення проблем у сфері політичної безпеки значною

мірою вичерпали свої можливості, потребують визна�

чення нових концептуальних рамок методології форму�

вання системи її забезпечення, що, на наш погляд, пе�

редбачає здійснення низки кроків, суть яких у наступ�

ному.

1. Удосконалення інституційних засад визначення

національних політичних інтересів і пріоритетів політи�

ки національної безпеки, які б у максимально можливій

мірі унеможливлювали довільну інтерпретацію у кон�

тексті уподобань та інтересів політиків внутрішніх та

зовнішніх факторів, які є причинами виникнення небез�

пек політичній безпеці та зростання ймовірності неефек�

тивного реагування на ці загрози.

2. При виявленні та системному аналізі чинників і

мотивів ініціаторів дестабілізації у політичній сфері не�

обхідно акцентувати увагу на цілях, стратегіях і техно�

логіях, які вони можуть використовувати для цілеспря�

мованого генерування загроз упорядкуванню структу�

ри середовища існування соціальної системи, тобто заг�

роз, ціллю яких є гальмування розвитку і створення дис�

балансу у пріоритетах морального (ціннісного), юридич�

ного (правового) і концептуального рівнів упорядкова�

ності цієї системи.

3. Методологія формування системи забезпечення

політичної безпеки має передбачати, що її визначаль�

ною характеристикою має бути здатність визначати та

здійснювати постійний моніторинг параметрів, переви�

щення яких може поставити під реальну загрозу існу�

вання соціум, передусім зруйнувати його політичну

структуру або унеможливити виконання нею основних

функцій, які визначають сенс існування держави, серед

яких, зокрема, забезпечення державного суверенітету,

територіальної цілісності, захисту конституційного ладу,

дотримання процедур забезпечення правонаступності

влади, спроможність впливу на рівні соціального збу�

рення, серед яких недопустимим є рівень, який іденти�

фікується як соціальний вибух, коли відбувається руй�

нування владних структур і повалення існуючого по�

літичного устрою.

4. З огляду на те, що фактори, які є причиною ви�

никнення небезпек політичній безпеці, утворюють мно�

жину об'єктивних можливостей і умов забезпечення

політичної безпеки, а їх взаємозв'язок є причиною ко�

реляції цих небезпек з небезпеками в інших сферах,

формування системи забезпечення політичної безпеки

зумовлює необхідність: застосування принципів і підхо�

дів системно�синергетичного аналізу; врахування зміни

пріоритетів у структурі виробництва, оскільки визна�

чальним є не власність на засоби виробництва, а насам�

перед, інтелектуальні здобутки людства, знання, інфор�

мація, відкриття, наукомісткі технології, що зумовлює

більш бережливе ставлення до особистості; розуміння

того, що сучасні соціальні системи складаються із взає�

мопов'язаних політичних, економічних та інших підсис�

тем; врахування результатів філософського, політоло�

гічного, нормативно�правового і ціннісно�етичного ана�

лізу процесу забезпечення політичної безпеки.

При цьому застосування принципів і підходів систем�

но�синергетичного аналізу, передбачає, зокрема, вра�

хування: "розмивання" традиційної "вертикалі" взаємо�

відносин держав у політичній сфері, на якій вони дифе�

ренційовані з точки зору їх нерівності та формування

явної і неявної мережі "горизонтальних" зв'язків між

ними, як спроба більш адекватно врахувати різні аспек�

ти забезпечення безпеки, зокрема взаємозв'язок куль�

турно�історичних особливостей національного розвит�

ку і складових міжнародної безпеки; зростання ролі

екологічних факторів і економічної складових безпеки,

що потребує вибору стратегій, за яких досягається гар�

монізація екологічних, економічних і політичних взає�

мовідносин; неоднозначність суспільно�політичних

трансформацій, оскільки зміна будь�якої підсистеми

соціального організму, викликає зміну інших підсистем;

зростання інтенсивності негативного впливу ворожої до

національних здобутків масової культури на систему

забезпечення політичної безпеки.

Врахування ж результатів ціннісно�етичного аналі�

зу процесу забезпечення політичної безпеки дозволяє

визначити етичні обмеження, що можуть впливати на

вибір сил, засобів і способів її забезпечення, особливо

важливо з огляду на такі дискурси як демократія, лібе�

ралізм, права і свободи людини тощо, хоча, у кінцево�

му підсумку, формування системи її забезпечення не

повинно відбуватися з акцентом виключно на права і

свободи людини, як на абсолютну цінність, оскільки

абсолютизація безпеки особи може призвести до хао�

су і втрати безпеки держави, суспільства, а в кінцевому

рахунку і до втрати безпеки людини.

5. З огляду на те, що для різних країн оцінки фак�

торів, які здійснюють вплив на розвиток соціальної си�

стеми, мають різне звучання і виміри, а відтак, і уявлен�

ня про пріоритетність проблем і перспективи їх розв'я�

зання у контексті забезпечення безпеки можуть суттє�

во розрізнятися (наприклад, це може бути проблема

вибору ціннісно�ідеологічних засад державного будів�

ництва і, відповідно, ті чи інші шляхи інституалізації су�

спільно�політичних інститутів), то обов'язковим є вра�

хування при формуванні системи забезпечення політич�

ної безпеки феномену суспільної свідомості. Врахуван�

ня цього феномену дає змогу розглядати пізнавальну і

предметно�перетворювальну діяльність людей як єдине

ціле, як систему практично орієнтованих знань, які в

кінцевому підсумку трансформуються у коливання су�

спільної думки і політичної еліти з широкого кола пи�

тань, які лежать у площині забезпечення політичної без�

пеки, починаючи з оцінки історичного минулого й закі�

нчуючи уявленнями про обриси майбутнього безпечно�

го світу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

1. На основі аналізу наукових джерел, тенденцій і

наслідків гепололітичних, геоекономічних і геокультур�
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них трансформацій сучасного світу, визначені основні

причини, через які геополітичний та інституціональний

підходи як традиційна концептуальна основа пошуку

адекватних відповідей на загрози глобальній і націо�

нальній безпеці, і передусім, політичній її складовій,

значною мірою вичерпали свої можливості.

2. Проаналізовано передумови та обгрунтовано

доцільність переходу до принципово нової концептуаль�

ної рамки організації стратегічної діяльності держави

щодо формування сучасної системи забезпечення полі�

тичної безпеки, яка по суті передбачає використання як

традиційних (геополітичного і інституціонального підхо�

дів), так і діяльнісного, глобалізаційного та системно�

синергетичного підходів.

3. Окреслені концептуальні рамки методології фор�

мування сучасної системи забезпечення політичної без�

пеки визначають нову методологічну основу досліджень

проблем політичної безпеки, надають додаткові інстру�

ментальні можливості для раціоналізації системного

переходу від потреб у політичній безпеці індивіда (осо�

би) до глобальної безпеки включно шляхом пошуку оп�

тимальних стратегій, орієнтованих на задоволення цих

потреб як на національному, так і міжнародному рівнях.

Тому комплексне врахування цих рамок є також пере�

думовою формування у науковців, аналітиків, політиків

і управлінців концептуальної основи сучасного страте�

гічного мислення при розробці пропозицій щодо адек�

ватного реагування на загрози політичній безпеці.

Перспективи подальших досліджень полягають у

напрацюванні пропозицій щодо практичного викорис�

тання окреслених концептуальних рамок методології

формування сучасної системи забезпечення політичної

безпеки.
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